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Mottó: 

 „S ha az értelmet tekintve igaz az, hogy  

egész életünkben abból táplálkozunk, 

amit gyermekkorunkban gyűjtöttünk 

s az egész élet csak arra való, hogy  

a gyermekkori benyomásokat feldolgozzuk, 

még inkább igaz az erkölcs szempontjából, hogy 

az ember sorsát gyermekkorában eldöntheti.” 

    (Babits Mihály) 

 

 

Pedagógiai programunk az iskola hagyományainak, értékeinek, pedagógiai gyakorlatának 

figyelembe vételével, a jelen kihívásainak és jövőbeli céljainknak megfelelően került kialakí-

tásra.  

Alapfeladatunk biztosítani a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek álta-

lános műveltségét. E feladatok megvalósításának érdekében intézményünk székhelye nyolc 

évfolyamos általános iskolaként a tagintézmény négy évfolyamosként működik.  

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánkat ehhez a helyzethez igazodik: megpró-

báljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló gyermekek és tanulók fel-

zárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű-

ek fejlesztését is. 

Célunk a gyermekek egyéni fejlődésmenetének segítése az egyéni és a közösségi érdekek, 

célok közötti egyensúly kialakításával. 

 

Pedagógusaink munkájukban törökszenek a természeti környezetet megismerő, abban biz-

tonsággal mozgó, összefüggéseit felismerő gyermekek nevelésére, valamint a hátrányokkal 

érkező tanulók sikeres továbbtanulását, társadalmi esélyegyenlőségét segítő, a differenci-

ált felzárkóztatás és a tehetséggondozás feladatait megvalósító nevelő-oktató munkára. 

Mindez érvényes az intézmény valamennyi nevelő és fejlesztő munkájával kapcsolatos eljárá-

sára és folyamatára. 

 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Intézményünk hosszú múltja alatt 

többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógu-

sok fő célja: emberséget és tudást adni a gyermekeknek. 

 



I. AZ INTÉZMÉNYRŐL ÁLTALÁBAN 
 

A köznevelési intézmény hivatalos neve: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola  

 

Az intézmény székhelye:   

6800 Hódmezővásárhely, Holló utca 36. 

2760. hrsz. alatt nyilvántartott, 5780 m
2
 alapterületű ingatlan, rajta három, összesen 1455 m

2
 

alapterületű iskolai épülettel. 

 

OM azonosító: 200896 

Intézményi egységkód: CB1401  

 

Fenntartó neve és székhelye: 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 

Típusa: általános iskola 

Évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 

Felvehető maximális tanulólétszám: 460 fő 

 

Alaptevékenység: 

Köznevelési alapfeladatok: 

általános iskolai nevelés-oktatás: alsó tagozat, felső tagozat 

 

 

I.1. Tárgyi feltételek, az oktató-nevelő munka körülményei és fejlesztése 

A székhely iskola alapterülete kicsi, kihasználtsága nagy. Annak érdekében, hogy az épület, 

vagy a terembeosztás egyetlen tanulócsoport hozzáférését se korlátozza, figyelünk a korszerű-

sítés során előállítható lehetőségekre.  

 

A tagintézmény alapterülete kicsi, a kihasználtsága is kicsi.  

 

A taneszközök (tankönyvek, segédeszközök, demonstrációs és tanulói eszközök) tekintetében 

célunk annak biztosítása, hogy a tanulók szociális háttérétől függetlenül minden gyermek 

egyaránt hozzáférjen azok használatához. Iskolánkban már nemcsak a tradicionális (frontális) 

tanári magyarázathoz szükséges eszközrendszer áll rendelkezésre, hanem jelen vannak az 

interaktív, foglalkoztató jellegű, differenciálásra, csoportmunkára, kooperativitásra épülő ta-

nuláshoz szükséges taneszközök is. 

 

Technikai eszközök terén az integrációs és kompetencia alapú fejlesztéssel azonosulni tudó 

iskolánk szem előtt tartja, hogy eszközei között olyanoknak is kell lennie, amelyek csak az 

iskolában érhetők el a hátrányos helyzetű tanulók számára, és ezek használatát meg is kell 

tanítanunk nekik. Kép- és hangrögzítő berendezések, számítógép és Internet, oktató progra-

mok minden tanuló számára közvetlenül elérhetőek iskolánkban. 

 

A bútorzat esetén is hasonló elv követendő: az integrált nevelést és a kompetencia alapú fej-

lesztést segítő módszertani elemek variálható, flexibilis bútorzatot kívánnak, melyek pótlása 

folyamatosan biztosítandó. 

 

Iskolai könyvtárunk alapterülete kicsi, 4000 kötetes állományunk van. Tornatermünk nem 

szabvány méretű. Tornaszoba segíti a mindennapos testnevelés megvalósítását. 



 

A gyermekek egészségügyi vizsgálatához, ellátásához, orvosi szoba áll rendelkezésünkre. 

 

I.2. Személyi feltételek 

A feladatok megvalósításához – a várható tanulócsoportok és tanulólétszám alakulását is fi-

gyelembe véve a személyi feltételek adottak. A képesítési előírásnak a tantestület tagjai meg-

felelnek. 

 

A nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, tervszerű. Feladatkörüket, hatáskörüket a 

Köznevelési Törvény, az SZMSZ és a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A személyi ellátottság minősége: tantestületünk egésze- akkreditált képzések segítségével- 

elsajátítja és alkalmazza a differenciált fejlesztés eszköztárát és módszertani kultúráját. Közel 

a teljes tantestület részesült a kooperatív tanulásszervezés és a tevékenységközpontú nevelés 

és oktatás, a hatékony együttnevelés, a hatékony tanuló-megismerési technikák és multikultu-

rális képzéseken.  Ezek segítségével a hagyományos oktatási formából kilépve, a meglévő 

ismeretek tevékeny felhasználásával megszerezhető tudás elsajátításához olyan gondolkodási 

képességek továbbadására váltunk alkalmassá, mint a problémamegoldó gondolkodás, a kriti-

kai gondolkodás, a logikai gondolkodás, analizálás, szintetizálás, valamint további, a társa-

dalmi integrációt segítő képességek. E képességek fejlesztése készteti pedagógusainkat a 

megszokottól eltérő tanítás-tanulási folyamatok megvalósítására, a pedagógiai kultúra átalakí-

tására. 

 

 

 

 

Pedagógusaink: 

 ismerik és alkalmazzák az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott mód-

szereket, eszközöket, eljárásokat;  

 tudatosan fejlesztik a gyermekek társas kapcsolatait,  

 tudatosan fejlesztik a család és az iskola közötti kommunikációt;  

 a családot, mint partnert bevonják a gyermekekkel kapcsolatos iskolai dönté-

sekbe, így a szülők partnerek lesznek a nevelési folyamatban.  

 

Az új pedagógiai eszközök, módszertani eljárások elsajátítása, ezek tanórai alkalmazása a 

tantestület egészére vonatkozó elvárás.  

 

A tanult kompetenciák bevezetésével kapcsolatos módszerek: drámapedagógia, kooperatív 

oktatás, differenciálás, tevékenységközpontú oktatás, IKT eszközökkel segített oktatás, egyéni 

fejlesztés- a korszerű oktatási formák gyakorlati alkalmazásának megfelelő tanítási-tanulási 

környezet biztosítása.  

 

Belső emberi kapcsolatok jellemzői és lehetőségei: 

 az intézményvezetés operatív tevékenységet végez annak érdekében, hogy az 

intézményi dolgozók teljes köre között jó kapcsolatok alakuljanak ki- egymás 

megbecsülése, tisztelete, team munkában való szakmai együttműködés; 

 a különböző intézményi döntéseknél az érdekelt felek mindegyike érveinek 

számbavétele, konszenzusteremtés gyakorlata; 

 lehetőségek biztosítása a pedagógusok, gyermekek, szülők számára, hogy könnyedén 

találkozhassanak az iskolavezetéssel- „nyitott” vezetői iroda; 



 segítségadás a pedagógusok, gyermekek, szülők közötti együttműködéshez- 

kommunikációs készség fejlesztése; 

 határozott törekvés arra, hogy az intézményi döntéseknél lehetőleg minél többen 

legyenek érdekeltek- a közösség fegyelmező ereje; 

 megkülönböztetett támogatás a pedagógiai fejlesztőknek; 

 a jelentős erőfeszítéseket végző munkatársak erkölcsi és anyagi kiemelése- pályázati 

lehetőségek segítségével; 

 a team munkát végzők támogatása, biztatása; 

 az intézményvezetés érdekeltsége a pedagógus továbbképzésben- az iskola céljait 

megvalósítani tudó pedagógusok képzése; 

 a sikerekben való közös osztozás- bensőséges iskolai élet elérése. 

 

I.3. A gyermekek 

Gyermekeinkről általában 

 szeretnek iskolába járni, szeretik a gyermekközösséget; 

 igénylik a szeretetet, az egyéni törődést, a személyes kontaktust; 

 általában segítőkészek egymással, elfogadják és tolerálják az egyéni különbségeket, az 

etnikai hovatartozást; 

 vannak ötleteik, javaslataik, a közreműködésükkel kialakított belső rendet, szabályokat 

általában betartják és betartatják; 

 többségük nyílt, őszinte, véleményüket bátran elmondják, kritikusak - kevésbé 

önkritikusak; 

 a jogok és kötelességek rendszerében nehezen ismerik fel az egyensúlyt; 

 iskolásaink többsége igényes a környezetével szemben, de nem elég aktívak,  

meggondoltak a jelentkező rongálások, vandalizmus megakadályozásában, az okozott 

károk megtérítésében, helyreállításában, a felelősség vállalásában; 

 iskolásaink tanulmányi munkájukban kevésbé kitartóak, bár feladataiknak igyekeznek 

megfelelni, de fokozott erőfeszítésekre nehezen rávehetőek; 

 gyermekeink szívesen vesznek részt iskolai programokban, szeretnek szórakozni, 

játszani, mozogni, de szabadidejükben gyakran a könnyű, tartalmatlan időtöltést 

részesítik előnyben; 

 otthoni életrendjük, szokásaik, időbeosztásuk sokszor kialakulatlan, rendszertelen, 

egészségtelen - összefüggésben a család életminőségével; 

 társkapcsolatokban meghatározó a barátság és a segítőkészség, de iskolásaink körében 

jelen van az agresszivitás, szóhasználatukban a trágárság is; 

 tapasztalják a gazdasági és társadalmi különbségeket, az igazságtalanságot, s ennek 

megfelelően értékítéletükben többnyire az anyagiak dominálnak, válnak mércévé, 

vonzóvá; 

 évről-évre növekszik köztük a magatartási -, beilleszkedési-, tanulási zavarokkal 

küzdők száma, akik fokozott toleranciát kívánnak a pedagógusoktól és társaktól 

egyaránt;  

 a tanulási, idegrendszeri, beilleszkedési, magatartási zavarokkal intézményünkbe lépő 

kisgyermekeknek fokozott és többirányú pedagógiai segítségre, iránymutatásra van 

szükségük; 

 s mindig vannak tanulócsoportjainkban olyan tehetséges, jó képességű gyerekek is, 

akik eredményesen képviselik intézményünket a különböző megmérettetéseken, a 

tanulmányi és sportversenyeken. 

 



A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdők és a 

hátrányos helyzetű tanulók szakszerű fejlesztésben részesülnek. E segítséget erősíti a kis 

létszámú csoportokban, vagy egyénileg történő fejlesztés, valamint a kéttanáros modell, 

melyek eredményeként a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók teljes körű 

integrációjára törekszünk.  

 

Tanulócsoportjaink összeállításánál az alábbi esélyegyenlőségi szempontokat érvényesítjük: 

 intézményünk minden gyermek számára megfelelő pedagógiai feltételeket 

teremt képességei kibontakoztatásához; 

 szegregációmentes oktatásszervezési keretek között folyik a nevelő-

oktatómunka, amely garancia arra, hogy intézményünk minden szolgáltatása 

minden gyermek számára elérhető; 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követésére épülő fejlesztés folyik, és a 

hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében elért eredmények mérése alapján 

történik az intézményi munka hatékonyságának megítélése. 

 

Intézményünkben a jogszabályoknak megfelelően az osztályok kialakításánál a heterogén 

összetételt érvényesítjük: arra törekszünk, hogy eltérő szociális és kulturális, valamint eltérő 

tanulási képességű gyermekek kerüljenek egy osztályba. 

 

A tanulási esélyegyenlőség erősítéseként intézményünk középiskolára felkészítő programot 

működtet a következő szempontok figyelembe vételével: 

 évfolyamvesztés nélküli továbbhaladás; 

 érettségit adó középiskolában való továbbtanulás; 

 hiányzás mérséklése; 

 az országos kompetenciaméréseken elért eredmény. 

 

 

 

 

I.4. Külső nevelési tényezők 

I.4.1. Gyermekeink családi, társadalmi környezete 

Gyermekeink eltérő családi, szociális, kulturális és anyagi háttérrel rendelkeznek, az egyre 

romló életkörülmények az iskolában is éreztetik hatásukat: a szülők egy része munkanélküli, 

vannak veszélyeztetett családok és gyermekek. Egyre nagyobb az ingyenes, vagy támogatott 

étkeztetésre igényt tartók aránya. Tanulócsoportokon belül egyszerre kell eleget tenni a 

tehetséges tanulók és a speciális felzárkóztatásra szoruló tanulók igényeinek.  

 

I.4.2. Az intézmény kapcsolatai: társadalmi háttér 

Oktatási- nevelési céljaink megvalósítása érdekében nagyon fontos a jó kapcsolat kialakítása a 

társadalmi környezettel. Szoros, feladatorientált munkakapcsolat jellemzi az intézmény és 

fenntartója közötti viszonyt. 

A pedagógiai szakszolgálatok rendszeresen nyújtanak segítséget a tanulási problémákkal, 

magatartási zavarokkal, beszédhibával küzdő gyermekeink számára, szakértői 

véleményükkel, javaslatukkal szakmai iránymutatást adva az intézményben folyó fejlesztő 

munkához. 

A Kapcsolat Központ munkatársaival napi kapcsolatban áll mind az intézmény vezetése, mind 

az ifjúságvédelmi, osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógusok. 

Körzeti óvodáinkkal és az óvodapedagógusokkal előremutató, a gyermekek érdekeit, az 

iskolaválasztást reálisan elősegítő kapcsolatot alakítottunk ki, melynek elemeit továbbra is 



meg szeretnénk valósítani. Óvodások és szüleik számára is szervezünk programokat - nyitottá 

téve az iskolát (Óvodás-hét, nyílt tanítási napok, kulturális-, szakmai rendezvények, stb.) az 

óvoda-iskola átmenet programunk alapján. 

A társintézményekkel napi munkakapcsolatban állunk, rendezvényeiken képviseltetjük 

intézményünket, együttműködünk pályázatok elkészítésében. 

Tanulóink zenei műveltségének fejlesztésére a Hódmezővásárhelyi Péczely Attila  Alapfokú 

Művészeti Iskola kihelyezett tagozatai (szolfézs, furulya, hegedű,zongora társastánc, néptánc, 

színjátszó és kézműves szak) működik intézményünkben.  

Fontosnak tartjuk a helyi történelmi egyházak vezetőivel és a hitoktatóival kialakult 

folyamatos és korrekt együttműködést. 

Pályaorientációs munkánk sikere érdekében a város középiskoláival hasznos együttműködést 

építettünk ki – bemutatóikra, a felkínált rendezvényekre elvisszük tanulóinkat, s meghívjuk 

iskolánkba a középiskola képviselőit is, akik a felmerülő szülői és tanulói kérdésekre 

válaszolnak. 

A helyi kulturális intézmények rendszeres ifjúsági programjukkal szolgálják gyermekeink 

művelődését, szórakozását, rendezvényeik rendszeres látogatói vagyunk. 

Gyermekeink egészséges életmódra nevelését a városi EVP-vel kooperáló egészségfejlesztési 

stratégiánkban leírtak alapján tervezzük és végezzük. Egészséges testi fejlődésüket az 

iskolaorvosi és védőnői szolgálat hatékonyan méri, ellenőrzi, szolgálja.  

Rendezvényeinkről, eredményeinkről a helyi média (TV, rádió, újságok) tudósításaiból a 

város nyilvánossága előtt is beszámolunk. 

Szakmai kapcsolatot tartunk fent a munkánkat segítő szakmai szervezetekkel. Ezek a Szegedi 

Pedagógiai Oktatási Központ, Tehetségpontok, ÖKO iskolák, pályázati konzorciumi intézmé-

nyek, stb. 

  

 

 

I.5. Intézményi innováció 

1. A Kompetencia alapú oktatás-egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 

3.1.4. pályázat keretében az eddigieknél is hangsúlyosabbá vált intézményünkben a 

kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása, a 

befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő 

pedagógiai módszereket alkalmazása, az egyenlő hozzáférés biztosítása. 

 Az Educatio Szolgáltatói kosárba feltöltött jó gyakorlataink:   

 Mi van az iskolán túl? 

 Platán Hét 

 Óvodás Hét 

 Ökomanók akcióban 

 Az Educatio Szolgáltatói kosárba feltöltött innovációk: 

 Mestervizsga 8. osztályos tanulóknak 

 Múzeumpedagógia- projektmódszer alkalmazása 

 Hagyományőrzés a nem szakrendszerű oktatás keretében 

 Macis projekt- projektmódszer alkalmazása alsó tagozaton 

 Kooperatív technikák alkalmazása a nem szakrendszerű oktatásban 

 IKT eszközök a matematikaoktatásban - projektmódszer alkalmazása felső 

tagozaton 

 Tevékenységközpontú matematikaoktatás az 1. osztályban 

 Szövegértés-szövegalkotás az 5. osztályos kompetencia alapú magyar 

oktatásban  



 A pályázat keretében iskolánk az alábbi jó gyakorlatokat adaptálta: 

 Táblajátékok 

 Önismereti szakkör  

2. EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” 

Az EFOP 3.2.3-17-00009 (Digitális környezet a köznevelésben) című pályázat célja  a 

tanulók kulcskompetenciáinak, kiemelten a digitális eszközökkel támogatott 

szövegértés, matematika és természettudományi készségeinek, képességeinek a 

fejlesztése. A rendelkezésre álló digitális eszközökkel az órai munka során használva 

gyakorlatorientált interaktív pedagógiai módszerek segítségével tesszük lehetővé a 

diákok számára tudásuk és képességeik bővülését. További célunk, hogy az 

intézmények közötti együttműködéssel és a tapasztalatok megosztásával a digitális 

technológia használata épüljön be az alapkészségek fejlesztésére fókuszálva az 

intézmény mindennapos életébe. A pályázat megvalósítása során és az azt követő 

években növeljük a digitális eszközökkel és módszertannal támogatott tanórák arányát, 

ösztönözzük a pedagógusok által fejlesztett digitális tartalmak létrehozását. 

Intézményünk rendelkezik a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által 

elfogadott Digitális Fejlesztési Tervvel, mely a Pedagógiai Program mellékletét 

képezi. 

3. EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli” – a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai 

lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fej-

lesztésen keresztül.  
A pályázat révén csökkenthető a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértéke. A csalá-

dokkal való kapcsolattartás aktívabbá válik, hiszen ez elősegíti a kölcsönös elfogadást, 

a támogatási lehetőségek helyi igényeihez igazodó kiépítését. A tervezett Szülő-Suli 

programok segíthetik a szülőket a gyermeknevelésben, a tanulás megsegítésében és az 

oktatásba való visszatérésbe. A projektbe bevont tanulók számára egyéni fejlesztést 

biztosítunk. 

Az EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli”- tanulók iskolai előmenetelének javítása és a ko-

rai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott 

egyéni fejlesztésen keresztül című projekt keretében intézményi szintű korai jelző-

rendszert működtetünk. (Intézményi szintű adatok már első évfolyamtól.) A korai jel-

zőrendszer működéséért felelős az intézményvezető. 

A potenciális lemorzsolódó diákok azonosítása az alábbi szempontok alapján történik: 

 mérhető adatok (hiányzás, romló tanulmányi átlag, bukás, ) 

 viselkedéshez köthető adatok (alacsony motiváció, drasztikus viselkedésválto-

zás, kiközösítő magatartás) 

Kockázati tényezőnek tekintjük még az alábbiakat: 

 matematika és szövegértés alapkompetenciában mutatkozó hiányosságok 

 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet ténye 

 iskolába ingázás 

 gyakori iskolaváltás 

 tanulási nehézségek 

Az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében intézményünk fenntartható stratégiá-

val rendelkezik: 

 Azonosítjuk a fejlesztési szükségleteket a tanítás és az alkalmazott pedagógiai 

megoldások tekintetében. 

 Tevékenyen segítjük a tanulók problémáinak megoldását, melyhez az azonos 

diákokat tanító tanárok aktívan együttműködnek. 



A tanulók támogatásában az alábbi irányelveket alkalmazzuk: 

 motivációt ösztönző helyi tanterv 

 családias hangulatú tanulási környezet biztosítása 

 megfelelő támogatási rendszer a tanulási nehézségek, egyéb problémák leküz-

désére 

 pályaorientáció segítése 

 változatos tanórán kívüli tevékenységek biztosítása. 

A tanári munkában kiemelt cél: 

 a differenciált oktatás 

 a projekt-alapú és kooperatív technikák alkalmazása 

 a megfelelő kommunikáció. 

A szülők, családok támogatásában fontosnak tartjuk: 

 az iskola-szülő közötti kommunikáció javítását, 

 szülői klub működését, 

 a családok szabadidős tevékenységekbe való bevonását. 

 

 

 

4. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-

értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, 

megújítása” című kiemelt projekt keretében elsajátított módszerek tanórán és tanórán 

kívüli alkalmazása révén  a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés 

eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való 

hozzáférés elősegítése, illetve az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel 

történő fejlesztése.



II. AZ ISKOLA ÉLET- ÉS MUNKARENDJE 
 

II.1. Általános munkarend 

 A tanév rendjét az érvényes jogszabály szerint szervezzük. 

 Az intézmény működésének belső rendjét az évente a nevelőtestület által kialakított 

munkaterv rögzíti. 

 Az iskola a szülők írásbeli kérésére reggeli ügyeletet szervez 7 óra 00 perctől. A tanítás 8 

órakor, a tagintézményben 8 óra 15 perckor kezdődik. Kivételesen 0. óra is szervezhető, 

amennyiben az órarend összeállítása azt úgy kívánja, és amennyiben a szülői szervezet 

hozzájárul. 

 A délelőtti és délutáni tanítási időszakban oly módon szervezzük meg a nevelést, oktatást, 

hogy a foglalkozások  16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, ill. amíg a tanulók jogszerűen 

tartózkodnak az intézményben gondoskodunk a tanulók felügyeletéről. 

 A napi intézményi rend szabályait a házirend tartalmazza 

 Az intézményben 5 napos tanítási hetekkel dolgozunk 

 Az iskolai szorgalmi év szeptember elsejétől június 15-ig tart az aktuális tanév rendjéről 

szóló rendelet alapján. Az első félév a tanév rendjében meghatározottak szerint tart, 

melyet félévi nevelőtestületi értekezlettel zárunk. Az első félév és tanév utolsó tanítási 

napján osztályozó értekezletet tartunk. Az éves intézményi munkát a tanévzáró 

értekezleten foglaljuk össze, értékeljük. 

 A tanév előkészítésére augusztus utolsó hetében, ill. a tanévnyitó értekezleten kerül sor. 

 A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meg-

határozott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munka-

napként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelő-

testület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A 

2017/2018-as tanévtől bevezetésre került a pályaorientációs célú tanítás nélküli munka-

nap. 

 

II.2. Tanulószoba 

Az 5-8. osztályokban igény szerint tanulószoba működik 14 órától 16 óráig.  

A tízórai elfogyasztása az 1. és 2. szünetben történik az iskola ebédlőjében, az ebédeltetés 

folyamatosan zajlik 11:30 - 14.00 óra között a nevelők vezetésével.  

 

II. 3. Egész napos iskola  

Alsó és felső tagozaton egész napos iskolarendszer működik, mely: 

 lehetővé teszi a tanítási folyamat hatékonyabb szervezését. 

 jobb lehetőséget biztosít a tanultak begyakorlására, az önálló tanulásra, hiszen az, az isko-

lai program keretében, a tanítók irányításával történik, és ott helyben azonnal megtörténik 

a gyakorlás értékelése is. 

 a szabadidős foglalkozások is szervezettek (felkészülés az ünnepekre, kézműves és sport-

foglalkozások, irodalmi műsorok, játékok, stb.) 

 



II.4. Intézményi szolgáltatások 

Iskolánkban négyezer kötetes könyvtár működik, mely tanítási időben a diákok és a 

pedagógusok rendelkezésére áll. Kölcsönzés a könyvtáros tanár által megadott időpontban 

zajlik minden nap. 

 

Az iskolai sporttevékenységet a Iskolai Sportkör (ISK) szervezi, koordinálja. Az ISK-nak 

tagja az iskola valamennyi tanulója. Az ISK egy tanévre szóló szakmai programja az iskolai 

munkaterv részét képezi. Az intézményvezető a tanulók sportköri foglalkozásra való igénye, a 

Diákönkormányzat véleménye alapján minden év május 31-ig tesz javaslatot a következő tan-

évi programra. 

 

Szülői igények felmérése alapján a tanulók etika órán vagy hit- és erkölcstan foglalkozáson 

vesznek részt. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára 

etika oktatást szervez. Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szó-

ló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az 

osztálya megnevezését az érintett bevett egyháznak vagy annak belső jogi személyének átad-

ja. Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy hit- és erkölcstan tantárgyakra 

vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 

20-ig írásban közli az intézményvezetővel, és az érintett egyház, illetve belső jogi személye 

képviselőjével. 

 

A Hódmezővásárhelyi Péczely Attila  Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett néptánc, társas-

tánc, képzőművész, színjátszó, zongora, furulya tagozatot működtet iskolánkban, ahol a 

hangszeres oktatás mellett szolfézsképzést is kapnak a tanulók. 

 

Az iskola képesség-kibontakozató és integrációs felkészítést végez. A tanórán kívüli 

foglalkozások skálája széles, tartalmát a szülői és tanulói igények, számát a rendelkezésre álló 

órakeret határozza meg. A tanulók és a szülők élhetnek a konzultációs lehetőségekkel, melyet 

pedagógusaink nyújtanak. 

 

A tanulókat felkészítjük tanulmányi-és sportversenyekre. 

 

II.5. Az iskola képzési rendje 

 

II.5.1. A képzés szakaszai, képzési idő, képzés jellemzői 

Képzési irányok 

A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában alapfokú általános képzés folyik 1-8 

évfolyamon.  

 

A felvétel és átvétel rendje 

Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A 

felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola 

intézményvezetője dönt.  

Intézményünk köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles korú gyermeket, aki életvitelszerűen 

iskolánk körzetében lakik. A felvétel elutasítása esetén a szülő kérelmet nyújthat be a közlés-

től, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül az intézményvezetőnek, 

aki a kérelmet megküldi a másodfokon eljáró Hódmezővásárhelyi tankerületi Központ igazga-

tója felé. 

További felvétel esetén előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a sajátos 

nevelési igényű tanulók, ill. a különleges helyzetű tanulók. 



Különleges helyzetű tanulók: 

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő. 

Előnyt élvezhet az a tanuló, akinek: 

 testvére az intézmény tanulója, 

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye iskolánk körzetében található, 

  a tanuló lakóhelyétől intézményünk egy km-en belül található. 

Ha a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk teljesí-

teni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni.  

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja. 

Az első osztályba beiratkozott tanulók esetében azonban egyes tanulói jogok - a beíratás idő-

pontja helyett – az első tanév első tanítási napjától érvényesülnek. 

Ilyenek például a szociális támogatáshoz való jogok, a tanulóbiztosítás, diákigazolvány 

igénybevétele. Ugyanakkor az iskolai rendezvények látogatása már az első tanév megkezdése 

előtt megilleti a tanulót. 

 

Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésé-

nek feltételeit. A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának helyi szabályait az intéz-

mény házirendje tartalmazza. 

 

II.5.2. Beiskolázás, osztályba sorolás elvei 

Beiskolázási területünkhöz a köznevelési feladatokat ellátó hatóság  által meghatározott 

körzetben élő tanulók tartoznak. A gyermekek osztályba sorolásánál a szülők, tanítók 

véleményének kikérése után a nemek- halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igé-

nyű és a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehezítettséggel küzdő  tanulók azonos 

arányainak megtartásával dönt az iskolavezetés. 

  

Csoportbontás és csoportképzés szempontjai az iskolában 

Mivel kiemelten kezeljük a magyar nyelvi és matematika szilárd alapkészségeinek a 

létrehozását, ötödik évfolyamtól e tantárgyakat a lehetőségek függvényében nem 

osztálykeretben, hanem csoportban tanulják diákjaink. Feltétlenül érvényesülnie kell a 

csoportok közötti átjárhatóság elvének és a heterogenitásnak, így évfolyamonkénti integrációt 

valósíthatunk meg. 

 

Az alapszintű idegennyelv-oktatás (angol, német nyelv) 3. évfolyamtól csoportbontásban 

valósul meg az intézményben, hiszen a beszédközpontú tanítás csak így alkalmazható 

hatékonyan.  

 

Az alapképzést kiegészítő választható foglalkozások besorolási szempontjai az iskolában 

Igen fontosnak tartjuk a felzárkóztató foglalkozásokat. Minden esetben a pedagógus javasolja 

azt, hogy melyik diákjának, mely tantárgyból látja szükségesnek a korrepetálást. 

 

A gyermekek érdeklődése alapján olyan foglalkozások szervezhetők, melyek minden esetben 

részvételi szándék alapján indulnak.  

  

Működő tehetségköreink: 

 Kis tenger-ÉSZ matematika tehetségkör (1-2. évfolyam); 

 Nagy tenger-ÉSZ matematika tehetségkör (3-4. évfolyam); 

 Király! Dráma! színjátszókör 

 Múlt-kör történelem tehetségkör (4-8. évfolyam). 

 „Ügyes kezek” kreatív szakkör  



 

II.5.3. A képzés szakaszai 

 Alsó tagozat: 1-4. évfolyam 

 Felső tagozat: 5-8. évfolyam 

 

1-4. évfolyamon a tanítók választása alapján, az iskolavezetés egyetértésével nagy felmenő 

rendszer működik. Elvünk az, hogy a pedagógus választását tiszteletben tartsuk, emellett 

figyelemmel kell lennünk az intézményi érdekekre is. 

Az alkalmazott módszert a tanító választja meg. 

Az 1-4. évfolyam alapvető feladata: 

 Írás, olvasás megtanítása, eszközszintre emelése. 

 Számolás, bővülő számkörben, alapműveletek elsajátítása. 

 Alapvető jártasságok, készségek kialakítása. 

 Kompetenciák fejlesztése. 

Osztálytanítók vezetik az osztályokat. Az idegen nyelvet szaktanárok oktatják. 

 

Az 5-8. évfolyam alapvető feladata: 

 A tanulás technikájának, az ismeretek visszaadásának kiemelt kezelése. 

 Lényegkiemelő képesség, összefüggéslátás fejlesztése. 

 Sikeres pályaválasztás előkészítése. 

 Kompetenciák fejlesztése. 

 

Szakrendszerű oktatás 

Ötödik osztálytól szaktanári rendszerben folyik az oktatás. Törekednünk kell arra, hogy 

ugyanaz a pedagógus tanítsa a szaktárgyat 8. osztály végéig, hiszen a folyamatosság így 

biztosított igazán. 

 

III. NEVELÉSI PROGRAM 
 

III. 1. Pedagógiai alapelveink 

 

III.1.1.Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

Az iskola működése nem egyszerűsíthető le a tanítás-tanulás folyamatára. Az 

intézményünkben tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább 

felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 

 Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. 

 Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a rájuk bízott gyermekekből. 

 Tudatában vagyunk annak, hogy munkánk során a különböző törvényszerűségek 

(biológiai, fiziológiai, pszichológia, társadalmi) együttesen hatnak, vagyis a 

komplexitás elve érvényesül. 

 Mindezen feladatok megvalósítása csak az életkori és az egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével történhet, vagyis a tanulók fejlődését mindenkor a maguk 

fejlettségi fokához mérten kell biztosítani. 



 A pedagógiai tevékenység folyamatában biztosítani kell a tanulók számára a saját 

tapasztalatok megszerzését (kísérletek, tanulmányi séták, kirándulások) a 

tapasztalatszerzés elve alapján. 

 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat. 

 Ennek keretében a bizalom elve alapján a pedagógusok tiszteletben tartják a tanuló 

személyiségét, megértést tanúsítanak iránta. 

 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban. 

 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük. 

 A következetesség elvét követve igényes, határozott, reális és tudatos 

követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben. 

 A pedagógiai tevékenységben vezető segítő, irányító szerepe van a pedagógusnak. 

 A tanulók különböző közösségek tagjai: a szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb 

közösség (társadalom) hatásrendszere biztosít lehetőséget a tanulók önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakozásához. 

 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magu-

kat, lehet vágyuk, kívánságuk, véleményük, miközben a normakövetés motiváltsága 

is teljesül. 

 Kialakítjuk az önálló ismeretszerzéshez, önművelődéshez és a továbbtanuláshoz szük-

séges képességeket, készségeket, melyekhez kompetencia alapú fejlesztést haszná-

lunk.  

 A nevelés területén megfelelő szokásrendszert, életvitelt, viselkedési formát alakí-

tunk ki- pótolva az otthonról hozott hiányosságokat és tiszteletbe tartva a családi tradí-

ciókat. 

 A tanulók önállóságának előtérbe helyezésével fejlesztjük, erősítjük az osztályközös-

ségeket. 

 Az emberismeret és önismereti képességek kialakításánál hozzájárulunk az identitás-

tudat és társas kapcsolat kialakításához. 

 Toleráns, a másságot figyelembe vevő személyiséget fejlesztünk. 

 Az írás, olvasás, szövegszerkesztés, helyes beszédkészség fejlesztését fokozzuk min-

den tantárgy óráján a legkorszerűbb lehetőségek pl. IKT eszközök felhasználásával, 

oktatóprogramokkal. 

 Az osztályok kialakításánál figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi szempontokat, a 

tanulók egyéni képességeit, és ebből kiindulva határozzuk meg a differenciálást, a fel-

dolgozás módját és a tanítási módszereket. 

 Az iskola színtere kell, hogy legyen a tehetséggondozásnak a meglévő programok to-

vábbfejlesztésének segítségével. 

 A tanórán kívüli foglalkozások a képességek fejlesztésén túl jelentsenek sikerélményt 

a tanulóknak és legyenek örömforrások a tanulók és a pedagógusok számára. 

 A nevelési és oktatási feladataink között hangsúlyt kap a szülőkkel való együttműkö-

dés és a tanulók felkészítése a családi életre. 

 Tantestületünk azonosul az esélyegyenlőség szellemiségével, elvárásaival. 

 A nevelőtestület szakmai műhelyként is működik a projektek, fejlesztő programok 

kapcsán. 

Ennek keretében: 

 a gyermek személyiségét tiszteletben tartjuk; 

 a gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe; 



 a gyermekek egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük; 

 gyermekeink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük; 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munká-

jában és életének egyéb problémáiban; 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 gyermek és gyermek; 

 gyermek és nevelő; 

 szülő és nevelő; 

 nevelő és nevelő között. 

 

III.1.2.A pedagógusok intézményi feladatai: 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, iskolában a kerettanterv-

ben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló ese-

tén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben köteles-

sége különösen, hogy 

 nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődésé-

ről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokultu-

rális helyzetét,  

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség sze-

rint együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,  

 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,  

 előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés maga-

tartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,  

 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbe-

csülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre 

nevelje a gyermekeket, tanulókat,  

 a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítmé-

nyéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a 

gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,  

 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betar-

tásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség 

esetén más szakemberek – bevonásával,  

 a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jo-

gait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, okta-

tómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve vé-

gezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,  

 a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyek-

kel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munká-

ját,  

 részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamato-

san irányítsa,  



 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és admi-

nisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,  

 pontosan és aktívan részt vegyen 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 gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.  

.  

A pedagógus köteles munkáját az iskola alapdokumentumaiban rögzítettek szerint végezni. 

 

 A kijelölt határidőre elkészíti az aktuális tantervhez kapcsolódó foglalkozási munka-

tervét.  

 Elvégzi a beosztásához kapcsolódó adminisztrációs munkát (napló, törzslap, bizonyít-

vány, statisztika stb.). Az E-naplóban a tanítási órákat, a tanulók hiányzását és a tanuló ér-

demjegyeit - tárgynapot követő 48 órán belül - rögzíti. 

 Felkészül a tanítási óráira, illetve tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, sportkör, 

tehetségkör, tanulószoba stb.). Elkészíti az óravázlatokat (foglalkozási terveket), előkészíti a 

szemléltető eszközöket a tanítási órákra, ellenőrzi azok balesetmentességét, ellenőrzi és érté-

keli a tanulók munkáit. 

 Összeállítja az írásbeli számonkérések feladatait, az értékelés szempontjait. Javítja és 

minősíti ezeket. 

 Rendben tartja a szaktárgyaihoz kapcsolódó szertárakat, könyvtárat. A szertárakban 

található szemléltető eszközökért, beépített tárgyakért, felelős. Évente javaslatot tesz a selejte-

zésre szoruló tárgyi eszközökre. Külön elrendelés alapján részt vesz a leltározásban. 

 Felügyeli a tanulókat az ügyeleti beosztása (óraközi ügyelet, ebédeltetés, buszos, délu-

táni udvari, uszodai kíséret, stb.) szerint. Köteles a törvényben előírt mértékig helyettesítése-

ket ellátni, a szóban vagy írásban megfogalmazott (feladatkörébe tartozó) egyedi feladatokat 

határidőre végrehajtani. Távollévő helyettesítése esetén az ügyeletek helyettesítését az 

SZMSZ-ben rögzítettek szerint felszólítás nélkül elvégzi. 

 Szülői értekezleteken, fogadó órákon, családlátogatások során tartja a kapcsolatot a 

szülőkkel. 

 Részt vesz a tantestület munkájában. Tagja a munkaközösségeknek, a tervező, szerve-

ző, ellenőrző tevékenységbe aktívan bekapcsolódik. 

 A tantestületi munkamegosztás szerint részt vállal az intézményi dokumentumok ké-

szítésében. 

 Szervezett továbbképzéseken vesz részt, valamint önműveléssel gyarapítja szakmai 

tudását. 

 Köteles részt venni valamennyi nevelőtestületi értekezleten, iskolai ünnepségen illetve 

utasítás szerint a városi rendezvényeken. 

 Köteles a gyermek egyéni képességeinek megfelelő oktatási programot készíteni, ha a 

gyermek fejlődése megkívánja vagy szakértői bizottság javasolta.  

 Szervezi az iskola kulturális és sportéletét, a gyermekek szabadidős tevékenységét. 

 Segíti a diákmozgalom működését. 

 Ellátja a gyermek és ifjúságvédelemmel, tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével, 

környezetvédelemmel és egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat. 

 Személyes példamutatással is neveli a diákokat a kulturált viselkedésre. 

 Az állandó beosztás, helyettesítési beosztás, ügyeleti beosztások, vagy munkáltatói 

utasítás alapján köteles feladatát bármely kihelyezett helyszínen (pl. uszoda), ellátni. Helyszí-



nek közötti közlekedés szabályait az SZMSZ tartalmazza, valamint a speciális helyszínekre 

vonatkozó külön szabályzatok. Ezen szabályzatokban foglaltak megismerése, betartása köte-

lező. 

 A tanulók és családjuk adatait, a róluk szerzett információkat titkosan és bizalmasan 

kezeli. A tanulókról és azok családjáról csak a törvényi előírások figyelembevételével adhat ki 

információt (pl.: bíróság). 

 A tanulók emberi méltóságát és jogait köteles tiszteletben tartani. 

 Munkavédelmi szabályzat és tűzvédelmi előírások megismerése, betartása és a hivatali 

titok megőrzése kötelező. 

 

III.1.3. Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai 

 

Az osztályfőnöki tevékenység lényege, hogy a kiemelt kulcskompetenciáknak megfelelő teret 

adjunk a nevelési, a tanítási-tanulási folyamatban, a játékban, szabadidő eltöltésében, a tanu-

lók sokoldalú személyiségfejlődésének. 

Ezt a sokoldalú fejlesztést a tanulók eltérő képességének, tudásának, személyiségének, adott-

ságának, családi hátterének figyelembe vételével kell tervezni. 

A tanítási órákon is sok értékes nevelési hatás éri a tanulókat, de egy tervszerűen kialakított 

nevelési rendszerrel, melynek belső tartalma évről-évre egymásra épül, az életkori sajátossá-

goknak megfelelve, lehet a nevelő munkánk igazán eredményes. 

Az osztályfőnöki munka feladatait éves munkatervünk tartalmazza. 

 
III. 2. Az iskola értékrendje, cél-és feladatrendszere 

 
III. 2.1. Az iskola értékrendszere 

A fenti pedagógiai alapelveknek megfelelően a Varga Tamás Általános Iskola nevelőtestülete 

fontos feladatának tekintette, hogy megalkossa az intézmény „emberképét”. A munka során 

választ kerestünk arra, milyen értékekkel fölvértezett gyermekeket képez intézményünk, mely 

alapvető értékeket kell sajátjaként közvetíteni minden pedagógusunknak. 

Az intézmény nevelőtestülete konszenzussal az alábbi értékek prioritását fogalmazta meg: 

 személyiségközpontúság; 

 a munka- és teljesítmény tisztelete; 

 az élet- és egészség tisztelete; 

 a nemzeti, kulturális értékek tisztelete; 

 felelősség önmagunk és mások iránt. 

Az értékek az egész napos nevelésben azon legfontosabbnak tartott, pozitívnak ítélt 

tartalmakra, tulajdonságokra, magatartásjegyekre, viszonyulásokra, tevékenységekre 

vonatkoznak, amelyek iskolánk életében is tetten érhetőek és fejleszthetőek: 

 másság-kezelés; 

 szociális érzékenység; 

 autonómia; 

 együttműködés képessége; 

 tolerancia; 

 hiteles személyiség, igényesség; 

 érzelmi stabilitás; 

 önkontroll; 

 alkotó munka, alkalmazható tudás; 

 önművelés, élethosszig tartó tanulás igénye; 

 kommunikációs készségek; 



 egyéni fejlesztés igénye; 

 szociális magatartás, kreativitás; 

 a család; 

 identitástudat. 

 kreativitás 

 

III. 2.2. Az iskolai nevelés célja 

A kiemelt értékek megfelelő célok elérésével hozhatók létre. Az intézményben folyó nevelő-

oktató munka során törekednünk kell arra, hogy a kitűzött céljaink minél teljesebb mértékben 

megvalósuljanak. Az iskola felelősséggel tartozik a társadalomnak, és pedagógusként legfőbb 

célunk, hogy elősegítsük a tanulók személyiségének mind teljesebb körű kibontakozását. Úgy 

véljük, az iskolai munka valamennyi színterén a következő célok elérése az elsődleges: 

Személyközpontúság eléréséhez vezető célok 

 Értelem kiművelése 

 Érzelmek fejlesztésének segítése 

 Önállóság kialakítása 

 Önismeret fejlesztése 

 Egyéni képességek figyelembevétele 

 Együttműködési készség fejlesztése 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

A munka és teljesítmény tiszteletére vezető célok 

 Tanulási életprogram fejlődésének segítése 

 Igényességre nevelés 

 Fegyelemre nevelés 

 Rendszerességre, következetességre nevelés 

 Motiváltság kialakítása 

 Aktivitás hangsúlyossága 

Az élet- és egészség tiszteletére vezető célok 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Higiénés szokások kialakítása 

 Igény kialakítása a mozgásra, test-lelki egészségre  

 Környezet- és természetvédelmi nevelés 

 Népszokások, hagyományok tisztelete, ismerete 

A nemzeti, kulturális értékek tiszteletére vezető célok 

 Olvasásra nevelés 

 Tolerancia fejlesztése 

 Történelmi múltunk, őseink tisztelete 

Felelősség önmagunk és mások iránt 

 Egyéni vélemény és tett vállalása 

 Saját és mások jogainak ismerete, tisztelete 

 Megbízhatóságra nevelés 

 Becsületességre nevelés 

 Segítő életmódra nevelés 

További célok: 

 A társadalmi beilleszkedés segítése 

 A szociokulturális hátrányok csökkentése 

 A nemzeti kultúra közvetítése 

 A tapasztalati, gyakorlatorientált tanítás 



 A tehetséggondozás 

 A kompetencia alapú oktatás befogadtatása 

 Módszertani kultúra-váltás 

 

III. 2.3. A matematikatanítás korszerűsítése 

Célok:  

Az ismeretátadás helyett a képességek fejlesztésére kívánjuk helyezni a hangsúlyt. Képessé 

kívánjuk tenni tanulóinkat az érvvel bizonyító és az elemző szövegalkotásra, a gyakorlat-

közeli, életszerű helyzetekben szükséges matematikai, természettudományos eszköztudás al-

kalmazására.  

 

A Varga Tamás-féle matematikatanítási módszer további alkalmazása és a kompetencia 

alapú oktatás hangsúlyosabbá tétele, olyan tananyag szervezési és módszertani megoldások 

keresésével, amelyek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanulókat bevonjuk a tudás- és kés-

zségelsajátítási folyamatba. A játék és az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet 

kialakítása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása dominálja a folyamatokat. Megte-

remtjük a lehetőséget arra, hogy a tanulók saját tanulási tevékenységüket felidézzék, reflektál-

janak rá. 

 

Konkrét tárgyi tevékenységből eredő tapasztalatokra építeni a gondolkodási műveleteket. A 

kisgyerek a saját gondolati tevékenységét a maga elé vetített tárgyi tevékenységben tudatosít-

hatja, értheti meg.  El szeretnénk érni, hogy az ismeretszerző tanulónak jól használható em-

lékképe lenne minden fontos matematikai fogalomról, aminek a felidézése egyrészt segítené a 

feladatmegoldásban, másrészt lehetővé tenné az új fogalmak ráépülését. 

 

Matematikai kompetencián értjük a matematikai tantárgyi ismereteket, a matematika-

specifikus készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttesét, azaz: 

 Készségek - számlálás, számolás, becslés. 

 Gondolkodási képességek –rendszerezés, deduktív és induktív következtetés. 

 Kommunikációs képességek –szövegértés, térlátás. 

 Tudásszerző képességek – problémaérzékenység, problémamegoldó képesség.  

 Tanulási képességek – figyelem, emlékezet. 
 

Értékelés: 

Belső, formatív: A tanulót önmagához méri, saját fejlődési folyamatában ad visszajelzést, 

visszacsatol a tanulóhoz és a tanárhoz, azonosítja a hibákat a megoldási módok, a javítás cél-

jából 

Külső, diagnosztikus mérés: Funkciója bemenetkor a tervezés segítése, a tanítás folyamatá-

ban az adaptáció, a tesztelés végén pedig az innováció segítése 

Szummatív: Egy tanulási szakasz végén regisztrálja az eredményt 

 

III. 2.4. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások 

A tartalomfüggetlen kompetenciák (nem köthetők tantárgyakhoz, műveltségi területekhez) 

fejlesztését is – úgymint a tanulás tanulása, szervezése, az együttműködés képessége, az önál-

lóság, a projektek, kritikus gondolkodás - igyekszünk órákon megvalósítani. 

 

Annak érdekében, hogy tanulóink önmaguk és mások iránt felelősséget érezzenek, erősíteni 

kell a DÖK munkáját, felhasználni a gyermekközösségek személyiségformáló erejét. 

Ezen a téren fokozottan előtérbe kerül a tanulószoba munkája is. 

 



Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiség-

fejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 

 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a 

tanulói közösségen keresztül érvényesül. 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző módsze-

rek 

Követelés 

Gyakoroltatás 

Segítségadás 

Ellenőrzés 

Ösztönzés 

A tanulói közösség tevékenysé-

gének megszervezése. 

Közös (közelebbi vagy távolab-

bi) célok kitűzése, elfogadtatása. 

Hagyományok kialakítása. 

Követelés 

Ellenőrzés 

Ösztönzés 

2. Magatartási modellek, 

bemutatása, közvetítése 

Elbeszélés 

Tények és jelensége bemutatása 

A nevelő személyes példamuta-

tása 

A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében 

A követendő egyéni és csoportos 

minták kiemelése a közösségi 

életből 

3. Tudatosítás (meggyő-

ződés kialakítása) 

Magyarázat, beszélgetés 

A tanulók önálló elemző munká-

ja 

Felvilágosítás a betartandó ma-

gatartási normákról 

Vita 

 

 

III. 2.5. A célok teljesülésének kritériumai 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a 90 %-a a 8. évfolyam végén:  

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek (természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni 

képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg a helyi tantervben 

megfogalmazott követelményeknek); 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel 

és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen; 

 ismeri és betartja a kulturált viselkedéshez, az emberi kapcsolatokhoz, 

valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés – és magatartásformákat. 

A kitűzött célokat akkor értékelhetjük teljesítettként, amennyiben a megvalósításukhoz 

rendelt tevékenység és feladatrendszert legalább 90 %-ban végrehajtjuk.   

A végrehajtás ellenőrzése és értékelése az iskola vezetőségének feladata, melybe a 

munkaközösség-vezetőket is bevonja. 

A teljesültség felülvizsgálata a tanévzáró értekezleten történik évente. 

 

 

 

 

 



III. 2.6. Tehetséggondozás 

 

Az intézményünkben megszervezett tehetséggondozó program célja olyan egyéni fejlesztési 

program kidolgozása és kipróbálása, mely a tanulóink egyéni adottságainak, képességeinek 

felderítésére, a kallódó tehetségek felkarolására, kibontakoztatására épít, a legoptimálisabb 

pályaválasztást segíti, szükség esetén a tehetséges tanuló továbbadását koordinálja a 

megfelelő fejlesztés érdekében. 

Ennek érdekében történik a: 

 a tehetségek felismerése, azonosítása kidolgozott protokoll alapján, komplex és 

személyre szóló, hatékony fejlesztése, gondozása (tehetségkörök, hétvégi 

programok, táborok); 

 tehetség-tanácsadás;  

 kapcsolati rendszer működtetése; 

 az esélykülönbségek mérséklődése, a tanulók egyenlő esélyű hozzáférésének 

megteremtése a tehetséggondozás területén is; 

 kialakított modellek, valamint jó gyakorlatok megismerése és terjesztése; 

 aktivitásra épülő tanulmányi versenyek szakmai anyagának, értékelési 

rendszerének kidolgozása, megvalósítása; 

 partneri viszony kialakítása a szülőkkel; 

 tehetségpontokkal való kapcsolat kiépítése; 

 végső soron az oktatás minőségének javítása. 

  

III. 2.7. Pedagógiai eszközök 

 

A célok teljesülésekor gondot fordítunk a dokumentáltságra, valamint arra, hogy a célok 

mérhetőek, időben tervezettek, a teljesülések ellenőrizhetőek legyenek. 

A pedagógiai eszközök megválasztásában az óvoda-iskola átmenetnél az alábbiakra 

figyelünk: 

 óvodai szokásrendszer figyelembe vétele; 

 tanulókhoz való személyes kötődés kialakítása; 

 közös tervezett és szervezett tevékenységek; 

 minden iskolai tevékenységet szőjön át a játék, a játékosság; 

 a szülő-pedagógus együttműködés a gyermek iránti szeretethordozó. 

Az iskola nevelési eszközrendszere: 

 személyes és csoportos kommunikáció; 

 pozitív pszichológiai hatás; 

 tesztek, korszerű mérőeszközök; 

 modellnyújtás; 

 szerepjáték, modellezés; 

 önismereti tréning; 

 mentálhigiénés program; 

 egészségnevelő interaktív projektek; 

 kommunikációs programcsomag; 

 a közoktatási törvénybeli jogok és kötelességek rendszere; 

 az iskola értékelési és ellenőrzési rendszere; 

 a kulturális másság elismerése és vállalása; 

 az interkulturális nevelés társadalmi integrációt segítő hatása; 

 közösségi programok; 



 a multimédia lehetőségei; 

 az iskola nyitottsága; 

 a módszerekben és tartalmakban megújuló tantárgyi rendszer 

személyiségformáló ereje; 

 az iskola azonos értékű és életesélyt nyújtó teljes programja a tanítás-tanulás 

szabadidő komplexitásával; 

 a szociális és kulturális hátrányok kompenzálására kínált lehetőségek; 

 a szülőkkel való kapcsolattartás formái; 

 kisebbségi önkormányzattal vagy civil szervezettel való együttműködés; 

 konzultációk az iskola segítő partnereivel. 

 

III. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az iskolai nevelés feladatai a személyiségfejlesztés területén 

A nevelők személyiségfejlesztését segítő attitűdök: 

 a hatékonyabb nevelni tudás képességének elsajátítása; 

 együttműködésre kész kapcsolat építése a tanulókkal, egymással, szülőkkel; 

 a hagyományostól alaposabb, korszerűbb felkészülés a foglalkozásokra; 

 ötletteli és gyermekcentrikus magatartás; 

 a szeretet, törődés együttes megélése a mindennapi pedagógiai munka során; 

 pedagógiai kihívásoknak való megfelelés; 

 legyenek nyitottak az eredményességet növelő módszertani lehetőségek iránt; 

 érjék el, hogy az iskola a gyermek számára egy belső biztonságot nyújtó társas 

élet színtere legyen; 

 találják meg a fejlesztés speciális lehetőségeit; 

 töltsenek be a tanulói személyiségformálásban folyamatos fejlesztő funkciót; 

 legyenek edukátorok- oktató, ismeretátadó funkciót töltsenek be és legyenek 

képesek a gyermek megterhelés- és konfliktustűrő képességének, 

problémamegoldó kapacitásának, személyisége erejének és épségének 

növelésére; 

 mentálhigiénés közérzet; 

 a team munka lélektani ereje; 

 az intézményi pszichés légkör. 

A pedagógus tudásával és példamutató életével ad maradandó értéket. A nevelőtestület tudjon 

azonosulni a fentiekben leírt, a klientúra elvárásaira épülő/a klientúra elvárásaihoz 

alkalmazkodó követelményekkel. 

 

Pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségüknek fejlődése, fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés 

színtere nem csak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység egyéb fóruma is. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat már beépítettük az iskola érték és 

célrendszerébe, illetve az erre épülő feladat- és tevékenység rendszerünkbe. 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 

A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyerme-

keket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A tanítási 



órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket 

és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biz-

tosítják. 

 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben iga-

zodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott telje-

sítményéhez. E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti 

formák segítik: 

 

 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képessé-

gekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanu-

lók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

 Az 5-8. évfolyamon magyar nyelv és irodalom és a matematika tanítása, illetve a 3-8. 

évfolyamon az idegen nyelvek oktatása az osztálytól eltérő csoportban folyik, párhu-

zamos évfolyam esetén három csoportban, heterogén csoportokban. 

 

 A sajátos nevelési igényű hiányzó vagy sérült funkcióinak helyreállítása, újak kialakí-

tása a cél úgy, hogy a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében 

megtörténjen. Feladat a különböző funkciók egyensúlyának kialakítása, a szükséges és 

speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. Elengedhetetlen az egyé-

ni sikereteket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdon-

ságok, funkciók fejlesztése. 

 

 Utazó gyógypedagógus közreműködésével az integrált oktatás keretein belül a tanítási 

órába beépül a fejlesztő tevékenység, melyet folyamatos konzultáció követ. 

 

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

a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Az iskolai élet kezdő szakasza meghatározó jelentőségű a gyermek személyiségének fejlődé-

sében, intellektuális és erkölcsi-közösségi tulajdonságainak alakulásában, az intézményhez, 

társaihoz és önmagához fűződő viszonyának formálódásában.  

 

Az óvodai és az iskolai élet közötti átmenetet az első hetekben kötetlen napirenddel, közössé-

gi életével, különböző foglalkozási típusaival kompenzálja a tanítók közössége. Az óvodai 

szokásrendszer továbbfejlesztésével alakítják ki a helyes napirendet. A közös tevékenység 

során formálják a pedagógusok a közösségi szellemet, miközben az óvodai játékba integrált 

pedagógiai törekvéseket, célokat átvezetik az iskolai élet gyermekbarát szabályrendszere sze-

rinti működésbe. 

 

A szándékos nevelés, vagyis a tanulói személyiségfejlesztés a nevelő-oktató munka egészét 

magába foglaló pedagógiai tevékenység. Az iskolai nevelés feladata az iskolai élet valameny-

nyi megnyilvánulásában, az iskola szellemének minden késztetésében, valamennyi tantárgy-

ban érvényesítendők, valamennyi tantervben megfogalmazandóak. 

 

A személyiségfejlesztés elsődleges feladata a fejlődés belső energiaforrásának, vagyis a kog-

nitív motívumrendszer fejlődésének, fenntartásának, valamint a kognitív képességrendszer 

fejlődésének segítése. 



A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőző-

déssé alakítása. 

A tanulók értelmi nevelése 

Feladata: Tanulási motívumok fejlesztése. Kognitív képességek fejlesztése, rend-

szerük kialakítása. Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez 

szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítá-

sa. 

A tanulók akarati nevelése 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vo-

natkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötele-

zettség kialakítása. 

A tanulók nemzeti nevelése 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemze-

ti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

A tanulók állampolgári nevelése 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az ér-

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

közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

A tanulók munkára nevelése 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakorolta-

tása. Alkotóképesség fejlesztése. 

A tanulók egészséges életmódra nevelése 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény fel-

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

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása 

A másság elfogadása, konfliktuskezelés, kulturált egymás mellett élés igényének 

kialakítása 

Feladat: A tanulók legyenek nyitottak, megértők, befogadóak a különböző 

kultúrák, vallások, szokások, az etnikum irányában. A roma tanulók vállalják 

identitásukat, ápolják hagyományaikat, nyelvüket, értékeik megőrzésében 

felelősséggel munkálkodjanak. 

A másság elfogadása nyilvánuljon meg a beteg, sérült, fogyatékos emberek 

elfogadásában, az irántuk tanúsított segítőkész magatartásukban, hiszen 

iskolánkban sajátos nevelési igényű, tanulási-, beilleszkedési-, magatartási zavarral 

küzdő tanulók is tanulnak. 

A nyelvtanulás kapcsán is ismerjenek meg más népeket, országokat, gyakorolják a 

másság elfogadását. 



Szerezzenek tapasztalatokat a kulturált egymás mellett élésre, a környezetében 

előforduló konfliktusok emberi, etikus megoldására - szűkebb és tágabb 

környezetük fokozatos megismerésével párhuzamosan. 

A tanulók segítő életmódra nevelése 

Feladata: A szociális kompetencia komponenskészletének gyarapítása, pozitív 

egyéni értékrend és képességrendszer kiépülése, kreativitás segítése. A tanulók 

ismerjék meg és sajátítsák el a szocializáció alapvető szabályait, hogy megértsék a 

szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét, jelentőségét. 

 

III. 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az intézményben működő közösségek közül ki kell emelni a pedagógusok és a gyermekek, 

valamint a csoportok és osztályok közösségét. A gyermekek közösségben, illetve közösség 

által történő nevelésének megszervezése, irányítása intézményünk nevelő-oktató munkájának 

alapvető feladata. 

 

Különösen fontosnak tartjuk az alábbi feladatokat és megvalósításukat: 

 A gyermekek aktív részvétele a nevelői irányítással tudatosan tervezett tevékenységben. 

 A csoportfoglalkozások, a tantárgyi órák és szakkörök anyagába beépített hon- 

és népismeret elősegíti a tanulók természeti és társadalmi környezettel való 

harmonikus kapcsolatának kialakítást. 

 Kirándulások során a csoport tagjai vegyék észre és hívják fel egymás 

figyelmét a természet szépségeire; a múzeumokban, várakban, kiállításokon, 

színházi előadásokon a kulturált viselkedésre. 

 Ahhoz, hogy a gyermekek nyitottak és megértők legyenek a különböző 

szokások, kultúrák és másság iránt, megismertetjük őket a szomszédos népek 

szokásaival, életmódjával. 

 A gyermekek összehangolt tevékenysége a kitűzött cél eléréséért, illetve azon képesség 

kialakítása, hogy az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség szervezésében olyan 

rendezvények, gyűjtőakciók lebonyolítása (pl. hulladékgyűjtés), amelyek 

bevétele az iskola értékeinek (pl. könyvtár, sportkör) gyarapítását szolgálja. 

 A csoportterem, az osztályterem, az iskola, az udvar szépítése, értékeinek 

megóvása. 

A tanulói közösségek irányításakor a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz. 

 A kommunikációs kultúra fejlesztését szolgálja a tanulói véleménynyilvánítás 

azon formája, amelynek keretében a tanuló értékeli önmaga és társai 

teljesítményét; érvel önmaga igaza mellett, megvédi álláspontját. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

 Az ünnepélyek, megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben az 

intézményhez tartozás tudatát erősítik, ugyanígy sportversenyeken tanulóink az 

iskolánk jelképével díszített pólót viselik. 

  

III.4.1. „Közösségfejlesztési tevékenység keretei” 

Intézményünk elősegíti a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központhoz tartozó intézmények 

közötti szakmai együttműködéseket, az intézményekkel való közös gondolkodást. Ennek ér-

dekében közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal, civil szer-

vezetekkel együttműködve elősegítse az iskolai közösség fejlődését. A szülők hatékonyabb 

bevonására, a fiatalok közösségi aktivitásának fokozására új, innovatív eszközöket keres, kö-

zösségfejlesztő módszereket alkalmaz. 



III. 5. Hagyományok 

 

III.5.1. Szervezeti hagyományok az iskolában 

1991 óta működik iskolánkban a Diákönkormányzat. Támogatja a tehetséggondozást, 

tanulmányi versenyek nevezési díjait, a gyermeknapi rendezvényeket, az év végi jutalmazást. 

Évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) hulladékgyűjtést szervez. Minden tanév végén 

összeül a Diákparlament, ahol a diákok az iskolai élettel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat 

vitatják meg az iskola vezetőségével. 

 

1991-ben jött létre a Hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány, mely 

1998 óta közhasznú. A diákok és a pedagógusok kívánságát figyelembe véve a kuratórium 

döntése alapján rendszeresen támogatja az intézmény munkáját. A szülői munkaközösség 

aktívan veszi ki részét rendezvényeink szervezéséből. 

 

2012-ben alakult meg az Intézményi Tanács, melyet félévenként egy alkalommal 

tájékoztatunk az intézményi működésről, megfogalmazhatja ezzel kapcsolatos álláspontját, 

véleményét.  

 

A tantestület szakmai szervezetei az alsós, a humán és reál, IPR, osztályfőnöki, innovációs 

és tehetséggondozó munkaközösség. Éves munkaterv alapján tanulmányi és 

sportversenyeket, bemutató órákat, nyílt tanítási napokat, továbbképzéseket szerveznek. 

 

Intézményünk érdekvédelmi szervezetei a KAT (3 tagú vezetőség).  

 

A városi középiskolák iskolánkban kérésünkre pályaválasztási tájékoztatást tartanak az 

érintettek részére. 

 

Iskolánkban igen hatékonyan működik az Iskolavédőnői Szolgálat. (egészségnevelő órák, 

szexuális felvilágosítás, szűrővizsgálat, drog-prevenció). 

A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság munkatársai fontos partnereink, segítik intézményünk gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. 

 

A város közművelődési intézményeit (könyvtár, múzeumok, kiállítótermek, BFMK, tájház, 

mozi) rendszeresen látogatjuk. 

 

Tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, az általános iskolás tanulók 

16:00 óráig, az iskola által szervezett délutáni tanulást segítő, ill. egyéb, az iskola által szerve-

zett foglalkozáson kell, hogy részt vegyenek. Az iskolában tanítási napokon a délutáni idő-

szakban az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. Ez alól felmentés csak igazgatói engedély-

lyel lehetséges.   

 

A tanítási szünetekben a munkanapokon ügyeletet biztosítunk, ha ezt a szülők legalább tíz 

gyermek számára igénylik.  

 

Egész napos iskola: A kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni idő-

szakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve 

szervezzük meg.  

 



Tehetséggondozó, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglal-

kozások segítik valamennyi évfolyamon.  

 

Diákétkeztetés. Tanulóink számára a HMSZ Nzrt. napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, 

uzsonna) biztosít. 

 

A sajátos nevelési igényű  tanulók habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesz-

tése gyógypedagógus irányításával – egyéni fejlesztési terv alapján. Amennyiben az iskola 

nem tudja a fogyatékosságnak megfelelő szakembert biztosítani, úgy utazó terapeuta szakmai 

segítségét veszi igénybe. 

 

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére tehetséggondozó, 

felzárkóztató és pályaorientációs foglalkozások indításáról - a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését, a 

tehetséggondozást szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technika-

iak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével 

– minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is ellát-

hatja, aki nem az iskola dolgozója.  

 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtes-

tület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzeté-

hez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, 

színház- és múzeumlátogatások, zenés programok, stb.). A szabadidős rendezvényeken való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Versenyek, vetélkedő, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különfé-

le (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészí-

tését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Projektkirándulások: minden tanévben minden évfolyam kihelyezett tanítási órákon vesz 

részt előre kidolgozott tematika alapján. 

 

Fakultatív kirándulások. Az iskola nevelőtestülete egy osztályból vagy akár több osztályból 

és évfolyamból szerveződő tanulói csoportoknak kirándulást szervezhet az intézmény 

vezetőjének engedélyével – a belső szabályzatokban előírt követelmények és feltételek 

alapján. A kirándulások nem a tantervi alapkövetelmények teljesítését szolgálja, ezért a szülők 

önkéntesen választhatják a programot gyermeküknek. 

A kirándulásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük 

(Pályázatok, adományok segíthetik a költségek csökkentését.). 



 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások: egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a külön-

féle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatá-

sok. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható isko-

lai könyvtár segíti. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igé-

nyei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, il-

letve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – 

egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

Hit- és vallásoktatás.  Minden évfolyamon etika vagy az egyházak képviselői által szervezett 

hit- és erkölcstan oktatása kötelezően választható. Iskolánk biztosítja a tanórai foglalkozások 

rendjéhez illeszkedő hitoktatáshoz a szükséges tárgyi feltételeket, valamint a jelentkezéshez, 

működéshez szükséges feltételeket. 

Az iskolában a területileg illetékes, történelmi egyházak – az iskola nevelő és oktató tevé-

kenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való 

részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 

Alapfokú művészeti oktatás. Iskolánk együttműködési megállapodás alapján lehetőséget 

biztosít tanulói számára a Hódmezővásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 

fakultásainak igénybevételére. A tanulók részvétele szülői döntés alapján ezeken a 

foglalkozásokon is önkéntes. 

 

III.5.2. Tantárgyi hagyományok 

Több éve rendszeresen az alábbi tanulmányi-és sportversenyeken veszünk részt:  

 

Tantárgy Verseny 

magyar nyelv és irodalom Kazinczy szépkiejtési verseny 

 Szavalóverseny  

 Mesemondó verseny  

 Helyesírási verseny 

 Balladamondó verseny 

matematika 2-3-4. osztály Kis-Platán matematika verseny 

 Zrínyi Ilona matematikaverseny 

 5-8. Nagy-Platán matematikaverseny 

 József Attila matematikakupa 

 Varga Tamás matematikaverseny  

 Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematika ver-

seny 

 Medve szabadtéri matematika verseny 

 SUDOKU matematika verseny 

földrajz Ismerd meg Franciaországot! 

 „Édes hazám Magyarország” című vetélkedő 



természet- és környezetvédelmi versenyek ÖKO iskolai vetélkedők 

rajz Városi rajzpályázatok 

 Petőfi rajzpályázat 

testnevelés atlétika 

 szivacskézilabda 

 játékos sorversenyek 

 mezei futás 

 házi bajnokságok 

biológia 7.-8. o. városi versenye 

angol / német fordító; szépkiejtési versenyek 

 Reading, listening (angol szövegértési verseny) 

kémia  Hevesi György kémia verseny 

 

 A 2.-3.-4. osztályos Kis-Platán tankerületi matematikaversenyt 1993-tól szervezzük. 

1997-től a iskolánk felvállalta a megyei 4. osztályos Platán matematikaverseny 

lebonyolítását. 2003-tól az 5-8. osztály Nagy-Platán matematikaversenynek is 

intézményünk ad otthont. 

 Az alsó és felső tagozat munkájának összehangolását segítik a rendszeresen tartott 

bemutató órák, melyet a munkaközösségek munkatervei határoznak meg évről évre. 

 A nyílt tanítási napokon a szülők betekinthetnek a tanórákon folyó oktató-nevelő 

munkába. 

 Levelező tanulmányi versenyeken nagy számban indulnak tehetséges tanulóink. 

 

III.5.3. Értékelési hagyományok  

Jutalmazás: 

 A kiemelkedő tanulmányi-sport-közösségi munkát végző tanulók a tanévzáró 

ünnepélyen könyvjutalomban részesülnek, illetve oklevelet kapnak. 

 A szülők segítő munkáját oklevéllel köszönjük meg. 

 A 2002-ben alapított „PLATÁN-PLAKETT” minden évben egy tanuló, egy 

pedagógus és egy szülő munkájának elismerése. 

 A 4. évfolyam végén a legkiemelkedőbb tanulmányi és közösségi teljesítményt 

nyújtó diákunk „KIS-PLATÁN-PLAKETT” díjban részesül. 

 

Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret  

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

 

A különböző versenyeken való részvételért illetve elért helyezésekért kapható dicséretek 

formái: 

 

 

A jutalmazás formái 

szaktanári dicséret Városi versenyen való részvételért 

A pályázaton induló tanuló szaktanári 

dicséretben részesül 

Közösségi munkáért 



osztályfőnöki dicséret Városi versenyen elért 1-3. helyezésért 

Megyei versenyen való részvételért 

Közösségi munkáért 

igazgatói dicséret Megyei versenyen elért 1-3. helyezésért 

Országos versenyen való részvételért 

Iskolai műsorban való közreműködésért 

tantestületi dicséret Országos versenyen elért 1-3. helyezésért 

 

Az a tanuló, aki három szaktanári dicséretet kapott, a következő alkalommal osztályfőnöki 

dicséretet érdemel. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

Elmarasztalásban részesül az a tanuló, aki:   

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

 igazolatlanul mulaszt, vagy 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésbe lehet részesíteni. 

 

A szaktanárok fegyelmező intézkedésként szaktanári szóbeli/írásbeli figyelmeztetést adhatnak 

annak a tanulónak, akinek magatartása, fegyelme órájukon huzamosabb ideig nem kielégítő. 

Az osztályfőnöki fegyelmezések megtételéről az osztályfőnök dönt a tudomására jutott vétsé-

gek, illetve a szaktanárok javaslata alapján. Osztályfőnöki intő, megrovás 1-1 alkalommal 

adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a 

tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel kimerítette a figyelmeztetések lehetőségét és 

elérte a fokozatot. Igazgatói figyelmeztetés, intő, megrovás megadásáról az osztályfőnök ja-

vaslatára az intézményvezető dönt. 

Az iskolai büntetés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 

 

Az intézkedések formái 

Szaktanári figyelmeztetés zavarja a tanórát 

a szaktanárral szemben tiszteletlenül viselkedik 

Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés már kapott 3 szaktanári figyelmeztetést, és újabb bünte-

tést kell kiszabni 

ismétlődően tiszteletlen viselkedést mutat 

1-2 igazolatlan órája van 

Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés már kapott osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést, és 



újabb büntetést kell kiszabni 

sorozatosan tiszteletlen viselkedést mutat 

3-5 igazolatlan órája van 

Osztályfőnöki intés már kapott osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést, és 

újabb büntetést kell kiszabni 

6-10 igazolatlan órája van 

Osztályfőnöki megrovás már kapott osztályfőnöki írásbeli intést, és újabb 

büntetést kell kiszabni 

11-30 igazolatlan órája van 

Igazgatói figyelmeztetés már kapott osztályfőnöki megrovást, és újabb büntetést 

kell kiszabni 

31-50 igazolatlan órája van 

Igazgatói intés már kapott igazgatói figyelmeztetést, és újabb büntetést 

kell kiszabni 

Igazgatói megrovás már kapott igazgatói intést, és újabb büntetést kell 

kiszabni 

 

Ismétlődő fegyelmi vétség, ill. rendkívüli fegyelmi vétség esetén a fegyelmi büntetés: 

 áthelyezés másik iskolába 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

 kizárás az iskolából. 

Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló 

elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a 

kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. 

 

A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

Naplóvezetés az iskolában az 1. évfolyamon és 2. évfolyam I. félévében: 

Az elektronikus osztálynaplókban a következőképpen kell az értékelést vezetni: szövegértés 

vagy magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, és környezetismeret tantárgyakból az 

érdemjegyek helyére a dolgozatok, felmérések %-át kell beírni. 

  

Magatartás és szorgalom értékelésére minden hónapban bekerül az elektronikus naplóba az 

érdemjegyek helyére: 

 magatartásnál:  példás, jó, változó, rossz 

 szorgalomnál:   példás, jó, változó, hanyag 

 

Félévkor és 1. évfolyam év végén nem kerül az érdemjegy helyére beírás. 

 

Szöveges értékelés időszakai: 

 I. negyedév szeptember, október, november zárás dátuma: november 

eleje 

 I. félév       zárás dátuma: utolsó tanítá-

si nap 

 Év vége      zárás dátuma: évzáró napja 

 



III.5.4. Rendezvények 
Az intézményi ünnepélyeink, megemlékezéseink tartalmukban és külsőségükben az 

intézményhez tartozás tudatát erősítik. 

 

 

Iskolai szintű rendezvények: 

 tanévnyitó ünnepély; 

 október 6. megemlékezés; 

 október 23. megünneplése; 

 február 25. a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 március 15. megünneplése; 

 június 4. – Nemzeti Összetartozás Napja 

 ballagás; 

 tanévzáró ünnepély; 

 Platán Hét. 

DÖK rendezésében: 

 farsang; 

 hulladékgyűjtés (évente többször); 

 gyermeknapi rendezvények. 

Alapítványi rendezvény:   

 Platán-party 

SZMK rendezvény: 

 gyermeknapi rendezvények 

Nevelőtestületi rendezvények: 

 pályakezdők fogadása, köszöntése; 

 nyugdíjba vonuló, távozó nevelők búcsúztatása. 

Az iskolánkban végzett tanulók osztálytalálkozóinak az intézmény biztosítja a helyet. 

A városi ünnepségeken, rendezvényeken intézményünk gyermekei és pedagógusai 

rendszeresen részt vesznek a munkatervben meghatározottak szerint. 

 

III. 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportjába tartoznak a sajátos nevelési igényű, valamint 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók. 

 

Sajátos nevelési igényű (SNI) az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-

szédfogyatékos, 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 igényű tanulók fejlesztésével összefüggően a pedagógus alapvető feladata, 

hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel. 

 

 

 

 



A fejlesztés céljai: 

 A vonatkozó törvényi hátteret figyelemmel kísérve az inkluzív nevelés oktatás megva-

lósítása, az együttnevelés tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával intézményi 

együttműködés keretein belül. 

 Sajátos nevelési igényű fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja, 

fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentésének segítése. 

 Szemléletváltás megvalósítása, pedagógusok személyes példamutatása a többségi ta-

nulók felé. 

 Befogadásra, segítőkészségre, toleranciára, az emberi jogok tiszteletben tartására, a 

hagyománytiszteletre nevelés.  

A fejlesztés feladatai: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére alkalmas pedagógiai környezet 

kialakítása, az együttneveléshez szükséges elfogadó magatartás, szemléletváltás kiala-

kítása pedagógus, szülő, diák esetében egyaránt.  

 Szakmaközi kooperáció megvalósítása az inklúzió sikerének biztosítása érdekében. 

 A korszerű tanulási technikák, módszerek megismerése, alkalmazása és megismerteté-

se (tanulóval, szülővel) a differenciálás megvalósítása érdekében. 

Tevékenységek: 

 Szemléletformálás: esetmegbeszélés, hospitálások, tapasztalatcserék, szülők számára 

tájékoztató előadások a sajátos nevelési igényű gyerekekről szakemberek bevonásával.  

 Humánerőforrás-fejlesztés: központi programok, egyedi intézményi szükségletekhez 

kapcsolódó képzések a nevelők módszertani kultúrájának fejlesztése, szakszolgálatok 

igénybevétele, tapasztalatcserék. 

 Kompetenciaalapú programcsomagok adaptációja.  

 Szak- és szakmai szolgáltatások igénybevétele 

 Tárgyi feltételek megteremtése, eszközbeszerzés. 

 Szakmai dokumentáció vezetése a fejlesztésre jogosult tanulóról. A naplóban feljegy-

zést, „Egyéni fejlődési lap” külívet vezet a gyógypedagógus a különleges ellátásra, és 

fejlesztő foglalkoztatásra jogosult tanulóról, foglalkozásáról, tantárgyi minősítés alóli 

mentesítéséről, stb. A fejlesztésért felelős szakember „Egyéni fejlődési lap” belívet 

vezet, a tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít. 

A pedagógus nevelő-oktató munka hangsúlyos elemei: 

 a képesség- és személyiségfejlesztés;  

 differenciálás; 

 gyakorlatközpontúság;  

 motiváció; 

 tevékenység-központúság; 

 tantárgyi integráció. 
 

A szaktanárok figyelembe veszik a szakértői bizottság által javasolt kedvezményeket, úgy 

mint: 

 tantárgyak, tantárgyrészek minősítése és értékelése alóli mentesítés; 

 egyéni fejlettséghez igazodó továbbhaladás; 

 kevesebb elemszámú feladat biztosítása órán és a számonkérés során; 

 több idő biztosítása a feladatmegoldáskor az órai munka során, valamint a számonké-

réskor; 

 írásbeli számonkérés helyett a szóbeli számonkérés, illetve szóbeli számonkérés he-

lyett írásbeli számonkérés előtérbe helyezése; 

 segédeszköz biztosítása. 



 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTMN) az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életko-

rához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatar-

tásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiség-

fejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényű-

nek. 

 

A fejlesztés céljai: 

 A vonatkozó törvényi hátteret figyelemmel kísérve a beilleszkedési, tanulási, magatar-

tási nehézséggel küzdő tanulók eredményes nevelésének, oktatásának megvalósítása, 

tárgyi, személyi feltételek biztosításával, szakmaközi kooperációval.  

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szocializációja, ered-

ményes társadalmi integrációja, a nehézségből eredő hátrányok csökkentésének segíté-

se. 

 Szemléletváltás megvalósítása, pedagógusok felkészítése a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadására.   

 Befogadásra, segítőkészségre, toleranciára, az emberi jogok tiszteletben tartására, a 

hagyománytiszteletre nevelés.  

A fejlesztés feladatai: 

 Az iskolán belüli hatékony fejlesztő munka érdekében a pedagógusok összehangolják 

munkájukat a megelőzés, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tanórai differenciálás során 

egymással és a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

 

Tevékenységek: 

 Preventív elemek beépítése a tanítás-tanulás folyamatába a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségek megelőzésére. 

 Az osztályfőnök, szaktanárok támogató, segítségnyújtó szerepének fokozása. 

 Az órai munkában a differenciálás különböző módszereinek szerepe. 

 Fokozott odafigyelés, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek felismerése, 

vizsgálat kezdeményezése.  

 Folyamatos együttműködés probléma esetén a vizsgálatok lebonyolításában a pedagó-

giai szakszolgálati intézménnyel. 

 Különleges gondozásba vétel esetén kompetens szakemberek (gyermek- és ifjúságvé-

delmi felelős, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus) segítségével együttműködve 

szakértői vélemények elemzése, a fejlesztés tervezése és végzése a tanórába beépítve. 

 Korrepetálás, kompenzáló nevelés, fejlesztés-, terápia-, egyéni bánásmód, differenciá-

lás biztosítása. 

 Valamennyi tantárgyat oktató pedagógusnak feladata a saját szakterületén az általános 

és speciális tanulási módszerek, technikák megismertetése a tanulókkal.  

 Magatartási problémák esetén a különleges figyelem fordítása a közösségi és baráti 

kapcsolatok alakítására, a közösségi életben való részvételre. 

 Az intézmény a fejlesztésre jogosult tanulóról nyilvántartást vezet, illetőleg az ellátott 

feladatokat dokumentálja. A naplóban feljegyzést, „Egyéni fejlődési lap” külívet vezet 

a gyógypedagógus a különleges ellátásra, és fejlesztő foglalkoztatásra jogosult tanuló-

ról, foglalkozásáról.  

 

 



A pedagógusok figyelembe veszik a nevelési tanácsadó által javasolt kedvezményeket, úgy 

mint: 

 tantárgyak, tantárgyrészek minősítése és értékelése alóli mentesítés; 

 egyéni fejlettséghez igazodó továbbhaladás; 

 kevesebb elemszámú feladat biztosítása órán és a számonkérés során; 

 több idő biztosítása a feladatmegoldáskor az órai munka során, valamint a számonké-

réskor; 

 írásbeli számonkérés helyett a szóbeli számonkérés, illetve szóbeli számonkérés he-

lyett írásbeli számonkérés előtérbe helyezése; 

 segédeszköz biztosítása. 

 

Fontos feladatunk mind az SNI mind a BTMN-es gyerekek tekintetében a folyamatos peda-

gógus önképzés, továbbképzés tervezése a problémák mielőbbi felismeréséhez és a problémá-

val küzdő tanulók személyiségének hatékony fejlesztéséhez. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő iskolai tevékenység 

Intézményünk 2013. szeptemberétől intézményi szintű A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik a logikai-matematikai, valamint a „Mi 

világunk!” természeti tehetségterületen. A tehetséggondozó munkánk alapfeltétele, hogy 

pedagógusaink felismerjék a „tehetségígéreteket”. Nevelőink megfelelő pedagógiai, 

pszichológiai jártassággal rendelkezzenek e téren. (Továbbképzések, nevelési értekezletek.) A 

differenciálás módszerét alkalmaznunk kell a tanórákon. 

 

Tehetséggondozó tevékenységeink, a tehetségnevelés lehetőségei: 

 csoportbontás alkalmazása; 

 tanulói pályázatok, tanulmányi, sport és kulturális vetélkedők, táborok – 

felkészítő munka; 

 levelező tanulmányi versenyek – felkészítő munka; 

 külön feladatokkal való ellátás, teljesítménynövelés; 

 tanórán kívüli tevékenységek (ISK, DSK, szakkör, tehetségkörök, hétvégi 

programok); 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás segítése; 

 a család potenciális tehetségfejlesztő hatása; 

 a tanulók képességének és tehetségének folyamatos fejlesztése; 

 

Az iskolai nevelő-oktató munka fontos területe a tehetséggondozás, mely céltudatos neve-

lésen alapuló tehetség-felismerést és tehetségnevelést foglal magába.  

A segítő tevékenység legfőbb elemei, melyek egyben elvárások a tantestület minden tagjá-

tól: 

 korai azonosítás és prognózis 

 esélyegyenlőség biztosítása; 

 a tehetségek speciális nevelése, tehetséggondozás heterogén tanulói közegben; 

 tehetség-tanácsadás; 

 kiterjedt kapcsolati rendszer működtetése; 



 tehetségmentés és tehetségnevelés. 

 

Az iskola szervezeti rendje, helyzete, gazdasági feltételei, szakos ellátottsága, a pedagógusok 

képzettségi szintje lehetővé kell, hogy tegyék a tanulók adottságaiból induló tehetségfejlesztő 

pedagógiai munkát. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tantestületünk azonosult az egyéni különbözőségekre alapozott nevelés kialakításának szük-

ségességével.  A tanulók közötti sokféleséget tekintve azok nem korlátozhatók valamely tan-

tárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálásnak 

mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára 

optimális fejlesztés biztosítását kell jelentenie iskolánkban is. Ennek érdekében építünk tanu-

lóink előzetes tudására, annak gyengébb és erősebb területeire. Építünk tanulóink igényeire, 

törekvéseire, érdeklődésére. Fejlesztő munkánkhoz feltárjuk személyiségük rájuk jellemző 

vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. 

 

Tantestületünk azonosult azzal az alapelvvel, hogy a nevelés és oktatás igazodik a gyermek-

hez, s ez azt jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. 

 

Pedagógia munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenysé-

gek során történik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a tanulószoba; 

 az egyéni foglalkozások; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

Elvek: 

 Kiscsoportban differenciáltan, illetve egyénileg történjen a fejlesztés. 

 A felzárkóztatás szocializációs közege váljon motiváló erővé. 

 A fejlesztés a tanulók egyéni indulási/előfeltétel tudására alapozottan történjen. 

 Továbbépíthető ismereteket adjon a tanulóknak. 

 Szolgáljon segítségül a tanulók személyiségének fejlesztéséhez. 

 A fejlesztés a másság teremtette értékek segítségével történjen. 

 A tanulói szocializáció fejlesztése a tanulói, családi szokásrendszerből, életvitelből indul-

jon ki. 

 A fejlesztés a kommunikáció gazdag eszközkészletének megismertetésére alapozzon. 

 A fejlesztés része legyen a tanulás technikájának tanítása. 

 A fejlesztés, tevékenykedtetésen alapuljon. 

 A tanulók önállósulási és öntevékenységi vágyának felkeltésére irányuljon a program. 

 A késleltetett számonkérést, motivációs eszközként alkalmazzuk. 

 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata. 

 Integrációs pedagógiai, képesség-kibontakoztató rendszer működtetése. 

 A továbbtanulás irányítása, a pályaválasztás, pályaorientáció segítése. 



III.7. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának, de különösen a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelősnek és az osztálytanítónak, osztályfőnököknek a feladata. 

Elsődleges a prevenciós munka, melynek során a gyermek élet és családi körülményeit fel 

kell tárni, és a tapasztalatokat jelezni kell a gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek, igazgató-

nak, a gyermekvédelemben tevékenykedő egyéb szervezeteknek. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős jó kapcsolatot alakított ki a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

rendszeresen tájékoztatja a családgondozókat, szükség esetén az illetékes járási hivatalt és a 

rendőrséget a problémás estekről. 

Fontos a szülőkkel történő problémafeltárás, az orvoslás lehetőségeinek megbeszélése. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök tájékoztatják a tantestületet a fel-

merült problémákról. A gyermekek érdekében kiemelten kell kezelnünk a tantestület együtt-

működését. 

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, meg-

szüntetésében. 

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az intézményvezető és helyet-

tesei, valamint az IPR munkaközösség vezetője segíti. Feladatuk, hogy segítsék a pe-

dagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladataik közé tartoznak 

különösen: 

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

tézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak; 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében; 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot; 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét; 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megál-

lapítását kezdeményezi; 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését ve-

szélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

 

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

a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel 

súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; 

 meg kell keresni a problémák okait; 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához; 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval; 

 gyermekjóléti szolgálattal; 

 családsegítő szolgálattal; 

 járási hivatallal; 

 gyermekorvossal; 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyhá-

zakkal, alapítványokkal. 



e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 a tehetséggondozó foglalkozások; 

 az indulási hátrányok csökkentése; 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés; 

 integrációs program, mentori tevékenység szervezése, működtetése; 

 a pályaválasztás segítése; 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek); 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése; 

 a családi életre történő nevelés; 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások; 

 az iskolai étkezési lehetőségek; 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, egészséges életmódra szoktatás egészségne-

velési programunknak megfelelően; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

Az iskola gyermekvédelmi „eszköze” a fegyelemre, fegyelmezett személyiségre nevelés. Ez a 

napi munkában a következő lehetőségek formájában jelenik meg: 

 kiépíteni a tanulókban az önmagukkal való helyes viszonyt; 

 tervszerűvé, tudatossá kell válnia a tanulókban az önuralom; 

 annak elfogadtatása a tanulókkal, hogy fegyelem nélkül nincs munka, alkotó 

tevékenység nélkül nem jön létre közösség és társadalom sem; 

 az antiszociális magatartás csírájában történő kezelése, illetve türelemmel tör-

ténő kezelése a közösség nevelőerejének hatásával is; 

 célszerű motivációval a munkavégzésre késztetettség kialakítása a tanulóban; 

 a pedagógus teljes személyisége, aki képes az érdeklődés fenntartására, a vál-

tozó figyelem kezelésére, aki változatos tevékenységi formákkal dolgoztat; 

 a tanuló fejlődésének önmagához viszonyítása, normakövető magatartás a pe-

dagógus részéről is; 

 az iskola pozitív környezeti hatások megerősítésével, a negatívak lebontásával, 

kulturális környezet biztosításával motiválja a fegyelem kialakulását. 

Nevelőtestületünk azonosul azzal a napi munkában megvalósuló gondolattal, miszerint nevel-

ni csak azt lehet, akit ismerünk, és jól csak az nevelhet, aki a gyermekben nemcsak tanulót lát, 

hanem meglátja a maga kisebb-nagyobb problémáival küszködő, sokszor egymásnak ellent-

mondó tulajdonságokkal rendelkező, esetleg kedvezőtlen családban élő, alakuló embert is. 

 
III. 8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Tantestületünk egyik fontos feladata annak lehetővé tétele, hogy a rászoruló tanulók 

felzárkóztató foglalkozások, illetve szakkörök keretében képességeik legjavát hozzák ki 

önmagukból. 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 a tanulók indulási hátrányainak kezelése; 

 beilleszkedési lehetőségek megteremtése; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 



 a felzárkóztató órák és foglalkozások; 

 integrációs pedagógiai rendszer működtetése; 

 tehetséggondozó és képesség kibontakoztató foglalkozások rendszere; 

 a tehetséges, nehéz körülmények között élő tanulók versenynevezési költségeit 

a diákönkormányzat támogatja; 

 egész napos iskola 

 a tanulószoba; 

 a diákétkeztetés; 

 az iskolai 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; 

 egészségnevelési és drog-prevenciós tevékenységek; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése, pályaorientációs programok; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök tevékenysége, a jelzőrendszer 

működtetése; 

 szoros kapcsolat a tankerülettel, a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti 

szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók mi-

nél hamarabb segítségben részesüljenek. 

A hátrányok enyhítését iskolánk az esélyegyenlőségek feltételeinek megteremtésével 

biztosítja. A megvalósuló tervszerű nevelő-oktató munkával, a pedagógiai program 

megvalósításával, komplex módon igyekeznek kompenzálni a szociális hátrányok többségét. 

 

III. 9. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 

A nevelő-oktató munka intézményünkre vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszerének meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka 

eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását szolgálja. Figyelemmel 

kísérjük az iskolával kapcsolatban álló partnerek (elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó 

és a nevelők) intézményünk iránti igényeit, elvárásait. 

 

Az ellenőrzés ténymegállapító és értékelő tevékenység, melynek célja: 

 megfelelő mennyiségű és minőségű információ szerzése a vezető számára az 

intézményben folyó oktató-nevelő munka tartalmáról és színvonaláról; 

 a hiányosságok feltárása; 

 a döntések előkészítésének és meghozatalának elősegítése. 

 

A pedagógia tevékenység ellenőrzésekor kiemelt feladatok az alábbiak: 

 a pedagógiai program végrehajtása, a helyi tanterv megvalósítása; 

 a munkaterv feladatainak végrehajtása; 

 a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata 

óralátogatások, egyéb foglalkozások során; 

 a tanulók tanulmányi eredményének, magatartásának felmérése, értékelése; 

 1-4. évfolyamon év elején, félévkor és év végén felmérjük a tanulók hangos 

olvasását, így négy évre visszamenően látható a fejlődés; 

 5-8. évfolyamon a matematika, magyar és idegen nyelvi dolgozatokat nézzük 

át, 8. osztályban pedig vizsgát kell tenniük tanulóinknak; 

 a vizsgák szabályszerű lefolytatása. 

 



A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

 a tanár-diák kapcsolatra; 

 a szülőkkel való kapcsolattartásra; 

 a nevelő-oktató munka színvonalára a foglalkozáson, tanítási órán; 

 (felkészülés, az óra felépítése, az alkalmazott módszerek, a tanulók  

 órai munkája és magatartása, az óra eredményessége) 

 a kompetencia fejlesztés megjelenése, eredményei; 

 a DÖK tevékenységének segítése; 

 a tanórán kívüli foglalkozások szervezése; 

 a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása; 

 a tanulók továbbtanulásának segítése; 

 a tanterem rendezettsége. 

 

Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja: 

Az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató 

munka és eredményei mennyiben felelnek meg az intézmény pedagógiai programjában 

megfogalmazott célkitűzéseknek. 

  

Mérési ütemterv: intézményünkben a 2011-től egy olyan mérés-értékelési rendszer 

bevezetésére került sor, amelynek célja, hogy a tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési 

szükségleteiből fakadó egyéni hátrányokat csökkentse. A feladatlapok tanulást segítő 

alapkészségeket és attitűdöket mérnek, nem tantárgyi tudásszintmérő tesztek. A méréseket 

folyamatos fejlesztések és utómérések követik. 

 A mérés területei:  

 műveleti sebesség; 

 írás; 

 olvasáskészség, szövegértés; 

 tanulási stílus; 

 motiváció; 

 tanulási stratégia. 

 

Intézményünk az alábbi mérések kapcsán érintett: 

 

Feladat Cél évfolyam 

elemi műveleti sebességmérés 3-7. évfolyam 

alapkészségek fejlődését vizsgáló DIFER-mérés 1-2. évfolyam 

differenciált olvasásmérés 3-8. évfolyam 

pályaorientáció  7-8. évfolyam 

országos kompetenciamérés 4.-6.-8. évfolyam 

házi kompetenciamérés matematikából  5-8. évfolyam 

idegen nyelvi mérés 6.-8. évfolyam 

 

 

A tanulói teljesítmény értékelése 

A diákok teljesítményének mérése, értékelése a nevelő-oktató munka állandó velejárója. Egy-

részt a tanórákon és tanórán kívül nyújtott teljesítmények állandó elismerése és értékelése 

tartozik ide, másrészt az iskolai élet egy-egy szakaszának lezárása. 

 

 



A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének alapelvei: 

A tanulmányi munka előmenetel folyamatos ellenőrzése, értékelése (osztályzás) a pedagógus 

törvényben rögzített joga. Az értékelés szaktárgyi és pedagógiai kifogástalanságáért a szakta-

nár felel, viszont az alapelvek, célok funkciók tekintetében (egyetértésnek) konszenzusnak 

kell lennie a nevelőtestületen belül. 

 

Az értékelés fő alapelve a fejlesztő támogatás: intézményünk értékelési normája, hogy a 

tanári értékelés a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva elfogulatlan és konkrét legyen, a 

minősítés (érdemjegy/osztályzat) hitelesen tükrözze a tanulói teljesítményt. 

 

A mérés értékelés célja: informálódni a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, de legátfo-

góbb célja a reális önértékelés, az önálló tanulási képesség és igény kialakítása. 

 

Az értékelés funkciója, hiteles visszajelzést adni a tanuló számára a követelmény-

teljesítmény megfeleléséről. 

 

A követelményrendszer az alábbiakból épül fel: 

1. Tantárgyi követelmények 

2. Magatartási követelmények – Házirend 

3. Szorgalmi követelmények 

 

A követelmények alapelvei: 

1. Motiváló – ösztönző hatású 

2. Következetes – felelősségteljes 

3. Egységes –áttekinthető 

4. Folyamatos rendszeres 

5. Szakszerű, kiszámítható, azonos feltételeket teremtő 

6. Tárgyilagos, objektív, feleljen meg a tanulóink életkori sajátosságainak 

7. Differenciált, tanulóra szóló 

8. Visszajelző: jelezze a tanuló és környezete számára az aktuális helyzetet 

9. Preferálja a tehetséget, szorgalmat. 

 

A tanuló minősítésének formái: 

Az értékelés alapja a helyi tanterv ismeret és követelmény rendszere, valamint tanulóink ön-

magukhoz viszonyított fejlődése. 

Az értékelés a pedagógia folyamatban állandóan jelen van, de nem cél, hanem eszköz a peda-

gógus, a tanuló, a szülő számára. 

Az első osztálytól kezdve fokozatosan a saját képességekhez mért fejlődés értékelésétől el 

kell jutni a nyolcadik év végére a helyi tanterv által előírt követelmények teljesítéséig. 

Tanulóinknak elegendő alkalmat kell adni, hogy minél több területen ismerhessék meg magu-

kat, próbálhassák ki képességeiket, tudásukat. 

Az értékelés és minősítés együtt jár a siker és kudarc megélésével. Feladatunk segíteni ezek 

feldolgozását. 

 

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére: 

- ismeretek és készségek elsajátítási szintjére, 

- fejlődése a korábbi teljesítményekhez képest, 

- tanórai, tanórán kívüli magatartása, 

- szorgalomra és ezen belül felkészülésre - feladatvállalásra, végzésre. 

 



Az értékelés funkciója differenciált: 

- folyamatos munka – folyamatos visszajelzés eszköze, 

- tanulásra motivál, 

- kontrollálja az elvárt követelményekhez való viszonyt, 

- meghatározza a hasonló tevékenységben résztvevők relatív helyzetét, 

- jelenthet versenyorientációt, sikert, kudarcot, 

- kontrollja az önismeretnek, 

- előre haladás mérésének eszköze. 

 

Módjai: 

- szóbeli: az előző tanítási órán feldogozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló feleletek 

és kérdésekre adott válaszok alapján. Számonkérés során törekedni kell a megfelelő légkör 

kialakítására, hogy a gátlásos tanulók feloldódjanak. Lehetőséget kell adni a javításra. A gye-

rekeket önértékelésre kell megtanítani. Értékelhető szóban és érdemjeggyel. 

 

- írásbeli: - 

 írásbeli felelet: kisdolgozat, szódolgozat, tollbamondás, gyűjtőmunka, stb. 

 témazáró dolgozat: feladatait a szaktanár állítja össze, vagy központi feladatot használ. 

Indokolt esetben a szaktanár eltekinthet a témazáró dolgozatok megíratásától és az is-

meretek ellenőrzésének más módját is választhatja. 

 

- egyéb 

 órai gyűjtőmunka, 

 versenyen való részvétel, kiselőadás, stb. 

 amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva osztályozó vizsga letételére kötelezett,  

 ott kell bizonyítania a követelményeknek való megfelelést. 

 

 

Az értékelés formái: 

Tanulóink minimálisan tantárgyanként havi egy osztályzatot kapnak. 

Mind a szóbeli mind az írásbeli felelet követelményeit, értékelésünk szempontjait előre ismer-

tetjük. 

 

A témazáró dolgozatok értékelése: 
 

        91% - 100%  5 (jeles) 

       76% - 90%  4 (jó) 

        51% - 75%  3 (közepes) 

        34% - 50%  2 (elégséges) 

          0% - 33%  1 (elégtelen) 

 

A témazárók értékelése legkésőbb egy héttel a megíratásuk után történik, amit a szaktanár 

pontosan megnevezve írat az ellenőrzőbe és ír az e-naplóba 2-es súlyozással. 

 

Külön ügyelünk, hogy a bukásra álló illetve sokat rontott tanulónak az adott félév utolsó két 

hónapjában több lehetősége legyen a javításra, erről a szülőt tájékoztatjuk, ami a szaktanár 

elsődleges feladata illetve az osztályfőnöké. 

 

A félév és tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményéért a tanuló di-

cséretet kaphat. 



Amennyiben a tanuló 2-8. tanév legfeljebb három tantárgyból elégtelen minősítést szerez, úgy 

a következő tanév megkezdése előtt (augusztusban) javítóvizsgát tehet.  

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzat megállapításhoz, ha: 

 az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott,  

 az intézményvezető engedélyezte, hogy a tanuló egy vagy több tantárgyból a tanulmá-

nyi követelményeket az előírt időnél rövidebb idő alatt teljesítse. 

 

Tanulók értékelése félévkor és évvégén: 

 

Első évfolyamon és második évfolyam első félévében a szülők felé a tanulók minősítése pont-

értékkel, százalékkal, írásbeli szöveges értékeléssel, szóbeli tájékoztatással történik. 

 

Második évfolyam második félévében és 3-8. évfolyamon év közben 1-5 érdemjeggyel minő-

sítjük a tanulók teljesítményét annak érdekében, hogy a szülők felé folyamatos, rendszeres 

legyen a visszajelzés. Második évfolyam végén és felsőbb évfolyamokon félévkor (1;2;3;4;5), 

év végén (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) érdemjeggyel, történik a tanuló értékelése. 

Az osztályzat összefoglaló képet ad a tanuló összteljesítményéről a tanterv által előírt törzs-

anyagra vonatkozó követelmények tükrében. A 2. évfolyam végén és a 3-8. évfolyamon a 

félévi és év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni 

tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. A témazáró osztályzatok nyomatékosan szá-

mítanak. 

 

A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősí-

tés az intézményvezető döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad 

számot tudásáról. 

 

1-2. évfolyamokon a tanulók szabad foglalkozás keretében idegen nyelvi foglalkozáson vesz-

nek részt. 3. évfolyamtól idegen nyelv tantárgyból a tanulmányi munka értékelése évközben, 

félévkor és tanév végén is érdemjegyekkel történik.  

 

Etika/Hit-és erkölcstan tantárgyból 2020. szeptember 1-től szöveges értékelést kapnak diákja-

ink. 

Diákonként/témakörönként szöveges értékelés a naplóban, az alábbi választható kategóriák-

nak megfelelően:  

 

 kiválóan megfelel,  

 jól megfelel,  

 megfelel,  

 fejlesztésre szorul.  

 

2. Félévi és tanév végi értékelés:  

 kiválóan megfelelt  

 jól megfelelt  

 megfelelt  

 fejlesztésre szorul 

 

 

 



Tantárgyi osztályzatok: 

 

Dicséret a jelesnél jelzett követelmények teljesítésén túl jelentős az ismeretanyaga a kiegészí-

tő anyagból. Érdemjegyei évközben ötösök, azaz alkalmazni képes tudása van. 

 

jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tan-

anyagot, mindezt alkalmazni is képes, pontosan szabatosan fogalmaz, tud önállóan összefüg-

gően beszélni. Kérdéseit bátran megfogalmazza. 

 

jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, a megtanultakat kisebb 

hibákkal tudja alkalmazni. 

 

közepes (3): tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, többször 

szorul javításra, kiegészítésre. Ismeretei felszínesek. Önállóan beszélni, dolgozni kevésbé tud. 

Segítséggel képes megoldani önálló feladatát. 

 

elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egy szavas 

válaszokat ad. Fogalmakat nem ért, gyakorlatban képtelen az önálló munkavégzésre. 

 

elégtelen (1): ha tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A 

minimum szintet sem éri el tudása, teljesítménye. 

 

Belső vizsgarendszer 8. osztályosoknak 

Félévi vizsga: Nyolcadik osztályos tanulóink januárban tesznek írásbeli vizsgát magyar 

nyelvből és irodalomból, valamint matematikából. 

A feladatlapok jórészt kompetencia alapú feladatokat tartalmaznak. Az anyanyelvi részben a 

fő hangsúlyt a szövegértés, szövegalkotás és helyes nyelvhasználat kapja, de vannak konkrét 

nyelvtani ismereteket ellenőrző feladatok is. Irodalomból az átfogó, globális ismeretek szá-

monkérésére kerül sor, melyek az általános műveltség részét képezik. Matematikából a mate-

matikai alapismeretek számonkérése történik a kompetenciafeladatok mellett. 

A vizsga célja az elsajátított készségek és ismeretek rendszerezése, alkalmazása, a vizsgaszi-

tuáció megismertetése. 

A vizsgák szervezése: A feladatlapot a magyar és matematika szakos szaktanárok állítják 

össze. A tanulók két tanórán írják.  

A feladatlapokat a szaktanárok javítják javítókulcs segítségével. Az értékelés is egységesen 

történik, a pontok százalékra váltása után érdemjeggyel. 

 

Differenciálás: A szakértői véleménnyel rendelkező tanulók (szóbeliség előnyben részesí-

tése) 

 magyarból a szövegalkotást igénylő feladatot (önálló fogalmazás) szóban oldhatják meg; 

 hosszabb időt kérhetnek a feladatlap megoldására; 

 egyéni segítségnyújtást kaphatnak a feladatok értelmezéséhez és a szöveg olvasásához 

(fejlesztő pedagógus); 

 az értékelés problémájuk figyelembe vételével történik. 

 

Értékelés, dokumentáció: Az írásbeli vizsgára kapott érdemjegy két jegynek számít. A fél-

évi jegyet legfeljebb egy jeggyel ronthatja vagy javíthatja. 



Az évfolyam tanulóinak teljesítményéről összefoglaló táblázat készül, mely tartalmazza a 

tanuló teljesítményét külön anyanyelvből és irodalomból, valamint matematikából százalékos 

értékben, és a kapott érdemjegyeket. Az adatokat rövid, összesített szöveges értékelés zárja az 

évfolyamra vonatkozóan. 

Osztálykeretben kerül sor a tanulók tanár általi egyéni szóbeli értékelésére és a tanulók önér-

tékelésére. 

 

Év végi „mestermunka” 

A mestermunka: A tanulók által egyénileg, tanári irányítással készített komplex munka /mű, 

mely folyamatos szaktanári és - egyéni igények szerint - külső szakember felkészítésével tör-

ténik. Felkészülési ideje az első-második félév (október–március), bemutatására, ill. a beszá-

molóra áprilisban/májusban kerül sor. 

Cél:  

 A tanulói motiváltság fokozása az érdeklődési körnek megfelelő témaválasztással. 

 A választott témában való elmélyülés a tanuló meglévő ismereteire alapozva. 

 A választott téma sokoldalú megközelítése, az egyes részterületek kapcsolódási 

pontjainak megtalálása, azok egységbe foglalása. 

 Az elkészített munka életszerű és élményszerű bemutatása. 

 A tudatos és folyamatos önálló ismeretszerzés és az egyéni felelősségvállalás él-

ményének erősítése. 

 A hónapokon keresztül végzett munka és a várható sikerélmény által a pozitív ön-

értékelés és énkép fejlődése. 

Szervezés: 

 A téma kijelölésekor választási lehetőséget kell nyújtani a tanulónak a feldolgozás 

és kivitelezés módjáról.  

 A témaválasztás határideje minden tanév november 30. 

 Minden diáknak kötelező mentort választania minden tanév október 30-ig, akinél a 

felkészülés ideje alatt minimum kétszer meg kell jelennie. 

 A feldolgozás során a szaktanár határozza meg, ill. ellenőrzi a tanuló előrehaladá-

sát.  

 Egy szaktanár legfeljebb 4 tanulót vállalhat a jelentkezés sorrendjében. 

 A prezentációra/beszámolóra minden tanulónak 10-15 perc áll a rendelkezésére, 

melyen részt vehetnek az iskola tanárai, meghívott diákjai és szülői, valamint a kö-

zépiskolák érdeklődő pedagógusai. 

 

A felkészülés menete: 

 Témaválasztás 

 Anyaggyűjtés, jegyzetelés. 

 Rendszerezés, vázlatkészítés. 

 A vázlat leadása a mentornak. 

 A vázlat kibővítése, a mondanivaló megfogalmazása, összeállítása. 

 Szemléltető anyag keresése és összeállítása a mondanivaló/téma alátámasztásá-

ra, bemutatására (kép, makett, PPT, stb.). 

 

 

A vizsgamunka általános felépítése: 

  Bevezetés: a téma megjelölése, az érdeklődés felkeltése, a témaválasztás in-

doklása, a kifejtés menetének vázlata. 



 Tárgyalás:  a témakör kifejtése, részletezése (tételek, bizonyítás, cáfolat, 

példák). 

 Befejezés: összefoglalás (személyes vélemény) kitekintés. 

Vizsgabizottság: 

 elnök: magyar szakos kolléga, 

 tagok: az iskolavezetőségéből egy képviselő, 

 szaktanár (változó a vizsga témájától függően), 

 mentor. 

Előzetes feladat: 

 1 héttel a vizsga előtt a tanuló köteles írásban leadni a vizsgabizottság elnöké-

nek a következőket:  

 a kiselőadás/mestermunka címe, 

 mentor neve, 

 választott tantárgy, melyből a tanuló érdemjegyet szeretne, 

 szemléltetés módja. 

Értékelés: Minden tanulót vezető szaktanára értékel szövegesen. Emellett egyénileg szóbeli 

beszélgetésre és értékelésre is sor kerül a diák és tanára(i) között. 

 

Dokumentáció: 

 A bemutatás írásos vázlata, melyet a tanuló szaktanárának ad le. 
 

Év végi matematika vizsga 

Az alapismereteket számon kérő év végi matematika vizsga szóban történik. A szóbeli vizsga 

anyagának tartalmát a tanuló továbbtanulási szándéka határozza meg. Alapvizsgát a szakkö-

zépiskolákban tanulók tesznek, emelt szintű vizsgát azok a tanulók, akik érettségit adó iskolá-

ban folytatják tanulmányaikat. Az emelt szintű vizsga anyaga rendszerezi az általános 

iskola matematika tananyagát, az alapvizsga anyaga a minimum követelményeknek felel meg. 

A vizsga tételeit a tanulók sokszorosítás után a tanév folyamán az aktuális tananyaghoz kap-

csolódóan a tanév elejétől kezdve folyamatosan kapják meg. 

A vizsgabizottság, mely matematika szakos pedagógusokból és az iskolavezetés képviselőjé-

ből áll, az előzőleg kiadott tételek alapján vizsgáztatja a nyolcadikos tanulókat.  

A vizsgán való részvétel és eredményesség feltétele a tanév teljesítésének. 

 

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

 A házi feladatnak a tanulók/egy átlagos képességű tanuló életkori sajátosságainak, ter-

helhetőségének kell megfelelnie. 

 A tantárgyankénti házi feladat időtartama átlagosan a napi 30 percet ne haladja meg. A 

hosszabb felkészülést/elvégzést igénylő feladatokra hosszabb időt kell biztosítani, me-

lyet a tanító/szaktanár határoz meg. 

 A feladatnak mindig az órai anyaghoz kell kapcsolódnia, pontosan megjelölve az el-

végzéséhez szükséges paramétereket. 

 A házi feladatot a következő órán ellenőrizni kell. 

 A hétvégére, hosszabb szünetekre adott házi feladatok mennyisége tantárgyanként ne 

haladja meg a naponta kijelölt házi feladatok mennyiségét, időtartamát. 

 1-4. évfolyamon az elvégzendő „házi feladat”/önálló munka az önálló tanulás keretei-

be kell, hogy beleférjen. Házi feladat az olvasás gyakorlásának kivételével csak a hét-

végére adható fel a fentebb meghatározott paraméterek figyelembe vételével. 



 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igé-

nyű tanulók házi feladatainak kijelölése az érvényes szakértői véleményben foglaltak 

alapján történik. 

 

A pedagógus munkájának értékelése 

Az iskola vezetősége folyamatosan nyomon követi és ellenőrzi a pedagógusok munkáját. 

Óralátogatáson győződik meg a végzett tevékenység minőségéről. A látogatásokat mindig 

elemzésnek kell követnie. Ennek során szóbeli értékelésre kerül sor. 

 

A foglalkozások, tanítási órák megfigyelésének és értékelésének szempontjai: 

 az óra célja és tartalma; 

 az óra felépítése és szervezése; 

 az alkalmazott módszerek; 

 a kompetencia fejlesztés érvényesülése; 

 a tanulók munkája és magatartása; 

 a nevelő munkája, egyénisége, magatartása; 

 az óra eredményessége. 
 

A pedagógusok munkájának értékelése: 

 a tanulók órán kívüli foglalkoztatása; 

 felzárkóztató és tehetséggondozó munka; 

 folyamatos és aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében; 

 munkaköri kötelezettségen túli feladatvállalás; 

 az iskola képviselete; 

 osztályfőnöki munka, közösségformálás; 

 a megbízások teljesítésének színvonala; 

 kapcsolat a nevelőtestület tagjaival; 

 személyes példamutatás; 

 munkafegyelem; 

 a szülőkkel, tanulókkal, nevelőkkel való kapcsolat; 

 szakmai felkészültség. 

 

 

A vezetőség értékelő munkáját a munkaközösség-vezetők, KAT bevonásával végzi. A 

vezetőség rendszeresen él a kitüntetési javaslatok lehetőségével. A javaslatokat nyilvánosan 

kezeljük. 

 

A kiemelkedő munkát végző pedagógusok jutalmazására kell törekedni. 
 

Az intézmény belső értékelési módja 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Egyrészt 

biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása időben megtörténjen, másrészt 

fokozza a munka hatékonyságát. Iskolánk csak akkor tudja eredményesen ellátni a feladatát, 

ha eközben figyel azoknak a visszajelzésére, akikkel kapcsolatban áll: a szülőkre, a tanulókra, 

a fenntartóra. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatairól az intézményvezető írásos összegzést készít. 
 



Célja, hogy a nevelők tisztába legyenek munkájuk hatékonyságával, eredményességével, fel-

tárja a hiányosságokat.  
 

Kritériumai: 

 A pedagógiai program célkitűzéseinek teljesülése. 

 A helyi tanterv felülvizsgálata. 

 A pedagógusok és vezetőség munkája. 

 

Az ellenőrzés formái: - 

 óralátogatás,  

 foglalkozások látogatása,  

 felmérések,  

  a kompetencia alapú fejlesztés dokumentumai. 
 

Az értékelés alapját képező információk: 

- Az óralátogatások tapasztalatai. 

- A közvetlen vezetők értékelései. 
 

Az ellenőrzést végzők: 

intézményvezető: 

 intézményvezető-helyettesek 

 az intézmény minden beosztott pedagógusa 
 

intézményvezető-helyettesek: 

 alsó tagozatos tanítók és a tanulószobás nevelő 

 felső tagozatos tanárok és a fejlesztő pedagógusok 
 

munkaközösség vezetők 

 munkaközösségük tagjai 

 

 

III. 10. A szülők, a gyermekek, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

A tanulókat az iskola életéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a 

diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

havonta egyszer, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, elektronikus úton, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) 

tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőségével és a pedagógusokkal. 

A szülőket az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola in-

tézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer az SZMK ülésén; 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

A szülők és pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 



 

Családlátogatás: feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, 

illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztése érdekében. 

 

Szülői értekezlet: feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről ,a tantervi 

követelményekről, a gyermek tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, az 

osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról; a szülők kérdéseinek, 

véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatójához. 

 

Fogadóóra: feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, ezáltal egy-egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Pl.: otthoni tanulás, továbbtanulás, stb.) 

A fogadó órák időpontja az alsó tagozaton a megadott hónapokban történik. Felső tagozaton 

pedagógusok fogadó órájuk időpontját az iskola honlapján teszik közzé. Indokolt esetben a 

pedagógus és a szülővel előre egyeztetett más időpontban is tarthat megbeszélést.  

 

Nyílt tanítási nap: feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, az órán 

alkalmazott módszereket. 

 

Írásbeli tájékoztató: feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy 

magatartásával összefüggő kérdésekről, illetve az iskola vagy az osztály által szervezett 

programokról.  

 

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

évenként határozza meg.  A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy 

írásban egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 

 

 

Az iskolahasználók az iskolai közéletben 

Tanulói részvétel: 

 Az iskolai oktató-nevelő munka hagyományos osztálykeretben történik. 

 A gyermekek joga, hogy éljenek az iskola választható foglalkozási 

tevékenységeivel. 

 Minden tanuló kérheti felvételét a tanulószobai foglalkozásokra. 

 A DÖK gyermekszervezetébe önkéntesen léphetnek be a tanulók. A vezetőség 

tagjait az osztályközösségek választják. 

 A diákok az intézményi tanácsban is képviselik jogaikat. 

 A tanulói ügyelet kiegészíti a tanári ügyeletet. Beosztása a Házirendben 

szabályozott. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje: 

 

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

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt. 



 A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt. 

 Házirend elfogadása előtt. 

 Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 A tanulók közösségét érintő kérdések meghozataláról. 

 A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához. 

 A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez. 

 Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához. 

 Egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához. 

 A könyvtár működési rendjének kialakításához. 

 

Diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 

 Saját közösségi életük tervezésében, szervezésében. 

 A tisztségviselőik megválasztásában. 

 A tanulók jogosultak képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban. 

 Egy tanítási nap programjáról. 

 A DÖK tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről. 

 

Szülői részvétel: 

Szülői munkaközösség: Az osztályok szülői közössége legalább 2 fővel képviselteti magát az 

SZMK-ban. A képviselőket a szülők választják. Ezen a fórumon az iskola vezetője 

rendszeresen tájékoztatót nyújt az iskola életéről. 

Az SZMK szótöbbséggel dönt: 

 saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

 tisztségviselőinek megválasztásáról. 

 

Intézményi tanács: Az intézményi tanács szülői tagjait az SZMK javaslata alapján az iskola 

össz-szülői közössége választja. A DÖK tagot a diákönkormányzat delegálja. A fenntartó 

delegál képviselőt. A tantestület két tagot delegál. Az SZMSZ-ben szabályozottak alapján 

folyik az intézményi tanács munkája. 

 

A Hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma: A 

kuratóriumban résztvevő szülők ezen a fórumon is képviselik a szülői igényeket. 

 

A közvetlen információcsere fórumai: 

 Évente legalább 3 szülői értekezlet, fogadóórák. 

 Nyílt napok, bemutatók. 

 Egyéni konzultációk, tájékoztatás a gyermek iskolai munkájáról. 

 

III. 11. Egészségnevelési program 

Az iskolai egészségnevelés-egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépü-

lő tevékenység, amely egyaránt irányul a tanulók és a pedagógusok egészségi ismereteinek 

bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és a pszichoszociális környezet egészségtámogató jelle-

gének erősítésére, az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a 

tanulók személyiségfejlesztése érdekében.  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskolai élet, a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. Az egészségfejlesztő iskola 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást;  



 együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakembe-

rek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet 

legyen; 

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatá-

sokat biztosít, ezzel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és 

hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési prog-

ramokkal. 

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő 

hasznos eltöltésének;  

 teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító prog-

ramoknak;  

 olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát;  

 többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, 

támogatja az egyéni előrejutást;  

 törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, va-

lamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését;  

 együttműködik a helyi közösség vezetőivel.  

Az iskolai egészségfejlesztő munka alapvetően befolyásolja az iskola egészének mindennap-

jait. A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi 

hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmód-

jukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását.  

Az általános iskolai nevelésnek elsősorban a primer (elsődleges) prevenció biztosításában van 

szerepe. Legfontosabb feladatunk tehát: 

 a megelőzés;  

 az életstílusra vonatkozó intézkedések; 

 az egész társadalom szintjén működő egészségnevelés, mintaadás. 

Ennek érdekében legfőbb célunk a tanulóinkat tudatos egészségmegőrző és-fejlesztő magatar-

tásra ösztönző készség- és képességfejlesztő program alkalmazása, mely: 

 biztosítja a tanulóink testi-lelki jólétét; 

 korszerű ismereteket közvetít interaktív formában; 

 attitűd - és szemléletformáló;  

 a család és a közösség értékeinek megőrzését és az egészséges életmód kialakítását cé-

lozza. 

Olyan sikeres és elégedett embereket kívánunk nevelni, akik jól ismerik önmagukat, az őket 

körülvevő környezetet, eligazodnak a tájékoztatás sűrűjében, elérhető célokat tűznek maguk 

elé és jó döntéseket hoznak, valamint birtokosai azoknak a kompetenciáknak, melyeken ke-

resztül tudják, hogy hogyan kell testi, lelki erejüket fokozni és karbantartani. 
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 te-

vékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb is-

meretekkel (táplálkozás, alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, családi és kor-

társkapcsolatok, a környezet védelme, aktív életmód és sport, személyes higiénia, sze-

xuális fejlődés). 

 



Mindezek érdekében céljaink, hogy tanulóink: 

 képesek legyenek a saját belső és külső környezetük iránti figyelemre és igényességre, 

valamint a saját és társaik életminőségéért való felelősség vállalására; 

 legyenek testileg edzettek, váljon igényükké a rendszeres mozgás- legyenek képesek 

tartós terhelések elviselésére; 

 ismerjék az egészséges életmód kritériumait, ismerjék meg és tartsák be higiénés sza-

bályokat, a helyes és egészséges öltözködés, táplálkozás alapjait; 

 környezetünk és önmaguk tisztaságára ügyeljenek, legyenek ápoltak; 

 tudatosan készüljenek a családi életre, ismerjék a családi munkamegosztásban reájuk 

váró feladatokat; 

 ismerjék a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait, utasítsák el az alkohol, a 

drog használatát, a dohányzást; 

 rendelkezzenek a feladatok megoldásához szükséges egészséges önbizalommal. 

A megvalósításban való közreműködés minden pedagógus feladata. Kiemelt szerepet kapnak 

azonban az iskolaorvos, a védőnők, az egészségnevelő illetve a biológia szakos pedagógusok, 

a testnevelők, az osztályfőnökök, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Az egészségnevelési 

programban megvalósítandó tartalmat a kompetencia alapú oktatáshoz igazodva határoztuk 

meg, olyan elemekkel, melyek eszközeikben, módszereikben a korszerű nevelő munkához 

illeszkednek. 

A megvalósítást elsősorban az alábbi tevékenységformák szolgálják: 

 tanórai foglalkozások; 

 tanórán kívüli foglalkozások; 

 mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása (testnevelés órák, úszásoktatás, vívás-

órák, sportköri és tömegsport foglalkozások, 

 a természetismeret, biológia, egészségtan tantárgyak, valamint az osztályfőnöki órák 

tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 egészségnap projekt; 

 a helyi szokásokhoz illeszkedő programok; 

 az egészségvédelmet szolgáló iskolaorvosi és védőnői szolgáltatások; 

 kirándulások, erdei iskolák, sportrendezvények; 

 tájékoztató fórumok; 

 iskolán kívüli rendezvények. 

 témahetek 

 
  Alkalmazható munkaformák: 

 projekt; 

 interaktív foglalkozások; 

 kooperatív tanulástechnikák; 

 csoportmunka; 

 differenciált tanulásszervezés; 

 erdei iskola.  

A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok: 

 szülők (család);  

 szülői munkaközösség, szülői szervezetek;  

 iskolaorvos, háziorvos, védőnő; 

 gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, rendészeti szervek. 

 

 



Az egészségneveléshez kapcsolódó helyzetelemzés 

 

Hódmezővásárhely a Dél-Alföldön fekszik. Iskolánk a város külső részén foglal helyet. Tanu-

lóink kertes házakból álló városrészekből járnak hozzánk, így alkalmunk van sokat a szabad-

ban tartózkodni.  

Iskolánk épületei több szakaszban épültek. A legutóbbi felújítás-bővítés és korszerűsítés 

2010-ben történt. Fűtésünk gázkazánnal üzemelő központi fűtés. Tantermeink világosak. Tan-

termeinkben a padok és székek mérete igazodik az életkori sajátosságokhoz. Félévente bizto-

sított a helycsere a gerincferdülés elkerülése érdekében. A pedagógusok részére tanári szoba 

áll rendelkezésre, egy igazgatói, két igazgatóhelyettesi és egy iskolatitkári irodával.   

Az emeleten és a földszinten is találhatók mellékhelyiségek. Ezeket folyékony szappantartó-

val, papírtörülközővel, WC papír tartóval és kézszárító készülékkel szereltük fel. Ezzel is sze-

retnénk tanulóinkat a rendszeres kézmosásra szoktatni.  

Iskolánkban tornaterem és tornaszoba áll tanulóink rendelkezésére. A tornaterem sportpadlós, 

jól szellőztethető. korszerű világítással felszerelt. A tornaszoba PVC borítású. Könyvtárunk 

korszerű, internettel, számítógéppel felszerelt. Alsós tanulóink váltócipőt használnak, a fo-

lyósón található öltözőszekrényekben tárolják felszerelésükkel együtt. Tantermenként, fo-

lyósónként és az udvaron több helyen szemétgyűjtő edény található.  

Étkezés az iskola ebédlőjében történik. Négy tanuló étkezik egy asztalnál. A tízóraizás két 

szünetben, az ebéd a tanítási órák után meghatározott rendben történik. Étkezésre megfelelő 

idő áll tanulóink rendelkezésére. Törekszünk az evőeszközök helyes használatának 

kialakítására. Az étkezést a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

biztosítja. Az iskola ebédlője előtt is található folyékony szappantartó, vízcsap, törülköző, így 

az ebédlőbe csak kézmosás után léphetnek tanulóink. 

Az iskola udvara nagyrészt aszfaltborítású pályákból áll. Kis részén homokozó és játszótér 

található. A zöld terület aránya kicsi. Az udvar közepén egy óriási platánfa áll, mely árnyékol-

ja az udvar nagy részét. Udvari tartózkodás alatt néhány pad és ivókút áll rendelkezésre. 

 

Minden hozzánk jelentkező tanuló megkapja a megfelelő oktatást. Magatartási-, beilleszkedé-

si- tanulási zavarokkal küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulóink integráltan tanulhat-

nak. Fejlődésüket gyógypedagógus segíti. 

Az iskolaorvos rendszeresen ellenőrzi tanulóink egészségi állapotát. Iskolafogászati ellenőr-

zés, kezelés évente, ortopéd szakorvosi vizsgálat is évente történik. A gyógytestnevelésre szo-

rulók iskolánkban vehetik igénybe a speciális ellátást. 

Az iskolai védőnő rendszeresen méréseket, szűréseket végez. Heti rendszerességgel tini ügye-

letet is vezet, ahol serdülő lányok és fiúk kereshetik fel legintimebb egészségügyi, mentális 

problémáikkal. 
 

Erőforrások 

Tárgyi feltételek: 

 Szemléltető eszközök: faliképek, internet, számítógépes programok. 

 Iskolánkban orvosi szoba működik, ahol az iskolaorvos és a védőnő a szűrővizsgálato-

kat végzi. Elsősegélydoboz az iskola tanári szobájában és az orvosi szobában található. 

A fogászati ellátás az iskola fogorvos fogorvosi rendelőjében történik. 

 Tornaterem, tornaszoba áll rendelkezésre, a székhely iskola udvarán sportpálya is ta-

lálható. 

Személyi feltételek: 

 Tantestületünk tagjai az alapvető elsősegély nyújtási feladatokat el tudják látni. 

 Az egészségnevelő munkát segíti az iskolaorvos, védőnő, fogorvos, ifjúságvédelmi fe-

lelős, diákönkormányzat, szülők. 



 Külső segítők a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, a családsegítők. 
 

Az egészséges életmód fejlesztő programjai az egészséges életmódhoz és egészségneveléshez 

illeszthető témakörökből állnak. A fejlesztés tanórákon (beleértve az osztályfőnöki órákat), 

illetve tanórán kívüli foglalkozásokon (szakkörök, csoportos foglalkozások, TINI ügyelet, 

sportrendezvények, tömegsport, szivacskézilabda, biológia szakkör, osztálykirándulások, ve-

télkedők, kiállítások, előadások), programokon (pl. egészségnap), iskolán kívüli rendezvénye-

ken történik. 

 

Iskolánk elnyerte A Jobb Veled a Világ "Boldog Iskola" címet. Cél: pozitív pszichológia 

eredményeire építve adjon ötletet a boldogságra való képesség fejlesztéséhez a Boldogságóra 

programmal. A program hozzájárul a gyerekek pozitív lelki fejlődéséhez. Vállaljuk, hogy egy 

csoporttal, havonta, tanórai keretek között 10 egymásra épülő témából álló foglakozásokat 

megtartjuk.  

 



Fejlesztő programok (tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon)  

Személyi higiénés testápolási programok  

 

Cél Tartalom 

Rendszeres napi tisztálkodás ki-

alakítása 

 

Étkezés előtti WC használat utáni 

kézmosás rendszeressé tétele 

Testápolás 

- a tisztálkodás napi rendje 

- reggeli, esti tisztálkodás 

- étkezés előtti, WC használat utáni kézmosások 

- tisztasági csomag használata az iskolában 

- kozmetikai cikkek és a bőr 

Egészséges öltözködés kialakítása Évszaknak, időjárásnak megfelelő öltözködés kialakítása 

- egészség és divat  

Helyes fogápolás kialakítása Fogápolás 

Fogmosási szokások 

A helyes fogápolás 

November fogászati hónap 

Szűrővizsgálatok 

Védőnő felvilágosító előadása 

Serdülőkori változások megisme-

rése 

Serdülőkor higiéniai problémái 

Serdülőkori változások 

- bőr – izzadás 

- test megváltozása 

- nemi érés 

- menstruáció 

- a rendszeres tisztálkodás 

Környezet higiénére nevelés 

- az otthon  

- az iskola 

- a település tisztaságának 

igényére nevelés 

Környezetünk rendje 

- közvetlen környezet az iskolában  

- az osztály tisztasága 

- udvar rendje 

- környezetünk rendezése 

- lakás rendje 

- rendrakás a szobámban 

- feladatok otthon 
 

Egészséges táplálkozást segítő programok 

Cél Tartalom 

Az egészséges táplálék Fejlődésünk alapja az egészséges táplálkozás 

- életkori sajátosságok 

Megfelelő étkezési szokások ki-

alakítása 

Táplálékok megismerése 

- egyes tápanyagféleségek  

- fontosság, arány, mennyiség 

Korszerű étkezési szokások ki-

alakítása 

A táplálkozás napi rendje 

Étkezési szokások 

- higiénia (eszközök, kéz, étel) 

- az étkezések esztétikája (terítés) 

- illemszabályok 

Korszerű technológiai eljárások 

megismerése 

Konyhatechnikai, főzési eljárások megismerése 

 



Gyermekbalesetek megelőzése 

Cél Tartalom 

Balesetveszélyes helyzetek felis-

merése, elkerülése 

Balesetveszély az iskolában 

- tanítási órán 

- testnevelés órán 

- technika órán 

Balesetveszélyes helyek a tanteremben 

Balesetveszély otthon 

- háztartási gépek, munkák 

- vegyszerek a háztartásban 

Balesetveszély a közlekedésben 

Közlekedési ismeretek megszerzése 

- gyalogos 

- kerékpáros közlekedés 

- fontos KRESZ-szabályok 

Elsősegély nyújtási ismeretek 

megismerése 

Elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása a védőnők 

segítségével. 

- sérülés jelzése  

- sebkötözés, ellátás 

- mentőhívás módja 

Betegápolás megismertetése Betegápolás 

- gyermekbetegségek megismerése 

- betegség a családban 

- segítsük a beteg embert! 

Prevenció jelentősége Szűrővizsgálatok 

 

Mozgással kapcsolatos programo 

Cél Tartalom 

Rendszeres testmozgás A rendszeres testmozgás megszerettetése 

- testmozgás testnevelés órán 

- mindennapos testnevelés-úszás 

- sportköri foglalkozások  

- néptánc 

- osztálykirándulások 

- fakultatív kirándulások 

- gyógytestnevelés orvosi vélemény alapján 

 

Lelki egészség 

Cél Tartalom 

Lelki egészség megóvása Az egészség érték 

- Ép testben – ép lélek 

- Pozitív gondolkodás 

- Szorongás kezelése életünkben 

- Lazítás – relaxáció 

Fejlődésünk a közösségben 

- Mit gondolok magamról? 

- Mit gondolnak rólam mások? 

- Megfelelő énkép kialakítása 

Problémakezelés 

Konfliktusok az életünkben 



- családban 

- osztályban 

- barátok között 

Hogyan oldjuk meg problémáinkat? 

Hogyan képzelem a jövőmet? 

 

Káros szokások megelőzése 

Cél Tartalom 

Veszélyeztető tényezők felismerése Kémiai anyagok 

- Vegyi anyagok 

- Gyógyszerek 

- Legális 

- Illegális drogok 

- Dohányzás  

- Veszélyek megismerése 

Ismerkedjünk meg jótékony hatású drogokkal 

- Gyógynövények, gyógyteák 

Káros szokások, szenvedélyek 

Hogyan előzhetjük meg a káros szokások kialakulá-

sát? 

 

Családi életre nevelés 

Cél Tartalom 

Nemi szerepek életünkben Testünk 

A testünk megismerése 

- fiúk és lányok  

- tisztálkodás fontossága 

- serdülő higiéniája 

- szexualitás 

- szexuális úton terjedő betegségek 

Családtervezésre való felkészítés A család 

- apa, anya szerep 

- társas kapcsolatok 

- párválasztás 

- házasság 

- családtervezés 

A családok életének megszervezése A családi élet a mindennapokban 

- családi élet szervezése 

- munkamegosztás a családban 

- családi ünnepek 

 

 

Kapcsolatépítés, az egészségvédő szervekkel együttműködés 

Belső résztvevők 

 az iskola nevelői, biológiát, egészségtant tanító tanár; 

 ifjúságvédelmi felelős. 

Külső résztvevők 

 iskolaorvos; 

 iskola védőnője; 

 szülők; 



 SZMK; 

 Gyermekjóléti Szolgálat; 

 Nevelési Tanácsadó; 

 rendészeti szervek. 

 

Ellenőrzés az egészségnevelésben 

Az egészségnevelésben történő ellenőrzés kiterjedhet egyénre, csoportra, osztályra, évfolyam-

ra, történhet folyamatosan, félév és év végén. A mérés történhet kérdőívvel, tanulói munkák 

és programok értékelésével, a versenyeken elért eredményekkel. 

 

Továbbképzés 

Az iskola továbbképzési tervében meghatározottak szerint. 

 

III. 12. A mindennapos iskolai testedzés rendszere iskolánkban 
Célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása a testmozgás eszközeivel. 

Az iskolai testnevelés és a sportolási lehetőségek keretei között az egészségnevelés, a testi-

lelki fejlődés harmóniájának megteremtése feladatunk, ahol a csapatmunka, a közösségi szel-

lem, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejlesztésre kerül. 

 

Iskolánkban a mindennapos testnevelés a következő programok, szempontok szerint valósul 

meg: 

 Minden gyermek minden nap vegyen részt a testmozgás programban Alsó és felső 

tagozaton heti 5 testnevelés tanóra a program alapja. 

 Ezt kiegészítik a különböző délutáni sportköri foglalkozások, labdajátékos foglal-

kozások (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, falmászás). 

 A délutáni foglalkozásoknak is szerves része a napi rendszerességgel szervezett 

szabadidős sporttevékenység. 

 Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a ke-

ringési és légző-rendszer megfelelő terhelése (minimum 15 perces mozgással). 

 Minden testnevelés órán van gimnasztika, benne a biomechnaikailag helyes testtar-

tás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző-torna. 

 A testnevelési tananyag egészében a gerinc és izületvédelem szabályainak betartá-

sa a Magyar Gerincgyógyászati Társaság ajánlott gyakorlatanyagának a felhaszná-

lásával kerül kialakításra. 

 Évi 2 alkalommal megtörténik a tanulók fizikai és motorikus képességeinek a mé-

rése teszt alapján a testnevelők vezetésével és adminisztrálásával. 

 Személyiségfejlesztő hatása sokoldalú: a csapatsportokban, a testnevelési játékok-

ban vagy az egyéni gyakorlatokban is érvényesül. 

 A testmozgás-program életmódsportokat, életminőség sportokat is megtanít, 

igénnyé, gyakorlattá teszi azokat. 

 

A program szerves része az úszás és a vívás óra. 

A művészeti oktatás keretén belül választható a tanulók számára a néptánc, ami minden évben 

külön egyeztetés útján valósul meg a helyi alapfokú művészeti oktatást végző intézmény kihe-

lyezett tagozataként 

Választható, fakultatív programok (pl. kerékpártúra, kirándulások, táborok) is szolgálják az 

egészséges életmód, a mindennapi testedzés iránti igény kialakítását. 

 

 



III. 13. A tanulók fizikai állapotának mérése 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők és a védőnők 

végzik el a testnevelés órákon a második félévtől a tanév meghatározott rendje szerint, A ta-

nulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diag-

nosztikus rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet ( a továbbiakban: NETFIT) 

a tanulók egészségügyi állapotának nyomon követése céljából a Magyar Diáksport Szövetség 

működteti. 

A NETFIT – mérési azonosító alkalmazásával – a tanuló következő személyes adatait tartal-

mazza: 

 mérési azonosító 

 születési év, hónap 

 nem 

 decimális életkor 

 sajátos nevelési igényre vonatkozó adat 

 évfolyam 

 az iskola feladatellátási helye 

 a fizikai fittség mérés eredményei 

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – mérésben érintett tanulón-

ként, mérési azonosító alkalmazásával – rögzíti és feltölti a NETFIT-be. A fizikai fittségi mé-

rés tanulót érintő eredményeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználá-

sával megismerheti. 

 

 

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képessé-

gét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják. 

 

III. 14. Drogstratégia 

Társadalmunkban, az iskola tanulói-szülői közegében egyre több veszélyeztető tényező rom-

bolja a gyerekek testi-lelki egészségét. 

A statisztikák szerint Magyarországon egyre nő a szenvedélybetegek száma, ezen belül foko-

zatosan nő a drogfogyasztók aránya, s egyre fiatalabb korosztályok válnak emiatt is veszé-

lyeztetetté. Így a drogprobléma már az általános iskolába is begyűrűzött, melynek kezelésére 

a pedagógusok sem tanulmányaik során, sem eddigi továbbképzések során nem kaptak felké-

szítést, segítséget. Munkájuk során csupán saját tájékozottságukra, ismereteikre, kutatásaikra 

támaszkodtak. 

Pedig az ijesztően terjedő folyamat legfontosabb eleme a megelőzés lehet. 

 

Iskolánk drogstratégiájának céljai: 

Az iskolai drogstratégia szorosan kapcsolódik az iskolai pedagógiai programunkban meghatá-

rozott egészségnevelési tervhez.  

 Szemléletváltás a tantestületben (a probléma súlyosságának felismertetése, an-

nak kezelésére való tudatos felkészülés). 

 A tantestület és a szülők együttműködésén alapuló egységes, elsősorban a 

megelőzést célzó, egészségfejlesztési szemléletmód kialakítása. 

 A felkészült és tájékozott pedagógusok irányításával (a pedagógiai program és 

egyéb, a megelőzést segítő programok keretében) a tanulók egészségmegőrző 

szokásainak alakítása, és a káros szenvedélyektől mentes életmód értékeit tük-

röző életvitel kialakítása, ehhez alternatív lehetőségek biztosítása. 

 

 



A célok megvalósítását segítő kapcsolatrendszer: 

 az iskola ifjúságvédelmi hálózata; 

 a család; 

 szülői munkaközösség; 

 iskolaorvos, védőnő; 

 helyi nevelési tanácsadás emberei; 

 Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat; 

 egyházak; 

 rendészeti szervek; 

 Diákönkormányzat; 

 kortárssegítő. 

 

A célok megvalósítása során jelentkező megváltoztathatatlan adottságok iskolánkban: 

 szociális háttér; 

 a család tagjainak iskolázottsága; 

 a gyerek genetikai adottságai; 

  etnikai összetétel. 

 

Megváltoztathatók: 

 a tanulók személyisége; 

 szemlélet, mely az életmód minőségéhez kapcsolódik; 

 a helyzetfelismerő és dönteni tudás készsége; 

 értékrend, ismeretanyag. 

 

Célok megvalósítását szolgáló források: 

 

 az iskola költségvetés; 

 pályázatok; 

 az iskola alapítványa; 

 humán erőforrás (pedagógusok, az iskola társadalmi kapcsolatrendszere); 

 egyéb lehetőségek (pl. adományok, céltámogatások). 

 

Az életvezetési ismeretek és készségek távlati munkaterve: 

 Pedagógusok ez irányú szakmai továbbképzésének támogatása. 

 Kortársképzés támogatása. 

 A segítő szervezetekkel, személyekkel kialakított kapcsolatrendszer állandó 

fejlesztése. 

 A tanítási óra keretében (osztályfőnöki, egészségtan, illetve minden tantárgy) a 

téma feldolgozása interaktív módon. 

 A tanórán kívüli szabadidős iskolai foglalkozások, rendezvények körének bő-

vítése, kapcsolódása a programhoz. 

Az aktuális feladatok az éves munkatervben kerülnek meghatározásra a felelősök és határidők 

kijelölésével. 

  

 

 

 

 



III. 15. Környezeti nevelési program  

A környezeti nevelés fogalma  

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felké-

szítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen 

természet értékeit is figyelembe vevő cselekvésre.” 

(KöNKomP.2004.) 

Iskolánk Örökös Ökoiskola. 

 
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegíté-

se; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrend-

szer megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környe-

zet zavartalan működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozá-

sok keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel. 

 kiterjedt kapcsolati rendszer működtetése  

 

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tan-

órán kívüli foglalkozás feladata. 

 

3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 A természetismeret, biológia, földrajz, kémia tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 A környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások, tevékenységek: 

  minden évben egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a környe-

zeti értékek felfedezésére; 

  minden évben egy-egy környezetvédelmi „Jeles nap” alkalmából történő 

megemlékezés játékos vetélkedővel, akadályversennyel;  

 a szárazelemgyűjtés gyűjtés megszervezése az iskolában; 

 minden tanévben látogatás a Mártélyi Tájvédelmi Körzetbe a Bodnár 

Bertalan Oktató Központba, 

  lehetőség szerint hazánk nemzeti parkjainak meglátogatása.  

 minden évben az érdeklődő tanulók részvételével versenyekre való felké-

szülés 

 részvétel a Székelykapuk-Zöldkapuk közép-kelet európai ökocivilizációs 

pályázatban. 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 papírgyűjtés 

 virágosítás 

 témahetek ideillő programjai 

 

Törvényi háttér  

 Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai; 

 Környezet- és természetvédelmi jogszabályok; 

 A fennálló oktatási törvény idevágó paragrafusai. 

 



 

Erőforrások 

Személyi feltételek: 

A) Belső: tanárok, diákok, technikai dolgozók, iskolaorvos, védőnő, pszichológus (lehetőség 

szerint, pályázati forrásokból). 

 Pedagógusok: programok szervezése, lebonyolítása, dekoráció. 

 Technikai dolgozók: szelektív gyűjtés segítése, programok segítése, beszerzé-

sek. 

 Iskolaorvos, védőnő: az iskola-egészségügyi hálózat működtetése, programok 

támogatása, szervezése. 

 Tanulók: tantermek, zöld területek havonkénti rendezése, hulladékgyűjtés. 

 Zöld felelős tanulók: komposztálás, tisztasági ellenőrzések, stb. 

 

B) Külső: szülők, a környék lakói és egyéb partnerek (fenntartó, környezeti neveléssel is fog-

lalkozó intézmények, civil szervezetek, hivatalos szervek, stb.) 

 Szülők, egyéb partnerek: programok segítése, támogatása. 

 

Anyagi feltételek: 

 A fenntartó támogatása – az iskolai költségvetés lehetőségei. 

 Egyének, szervezetek támogatásai. 

 Az iskolai alapítvány saját bevételei, adományok. 

 Pályázatok. 

 
Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 
 

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben: 

 az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek 

tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az em-

bert is, annak környezetével, kultúrájával együtt; 

 a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés; 

 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése; 

 a testi-lelki egészség megőrzése. 

 

Az iskola hitvallása 
A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak visz-

sza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerme-

keket és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet-és egészségtudatos maga-

tartását is alakítani kívánjuk. 

 

Hosszú távú pedagógiai célok: 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, eszté-

tikai és erkölcsi megalapozása; 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése; 

 rendszerszemléletre nevelés; 

 holisztikus szemléletmód kialakítása; 

 fenntarthatóságra nevelés; 



 a környezetetika hatékony fejlesztése; 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés; 

 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés; 

 tolerancia kialakítása; 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése; 

 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése; 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése; 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása; 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések felismerése; 

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése; 

 globális összefüggések megértése; 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása; 

 az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra; tevékenység-

re történő aktivizálás; 

 a családi életre nevelés fejlesztése; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése. 

 

Konkrét célok és feladatok 

Cél: 

 A környezeti nevelés az oktatás valamennyi területén jelenjen meg. 

 Erősítsük a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az 

egy témához tartozó ismereteket. 

 A fogyasztó védelemmel kapcsolatos ismeretek épüljenek be a tantárgyi rend-

szerbe. 

 A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legye-

nek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői. 

 

Feladat: 

 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése, 

 helyi értékek és problémák feltérképezése; 

 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem; 

hulladék szelektív gyűjtése, energiatakarékosság, helyi védettség stb.); 

 a lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai); 

 a hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken; 

 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken; 

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése; 

 legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése; 

 az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek meg-

ismertetése; 

 mindennapi testedzés: testnevelésórák, napközis szabadidő, óraközi szünetek, 

uszodai programok, DSE programok, stb. 



 

 

Az iskolai környezet 

 

A példamutató iskolai környezet tényezői: 

 termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása; 

 növények, élősarok; 

 anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés; 

 gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése; 

 szelektív hulladékgyűjtés; 

 pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása; 

 iskolai médiumok zöld rovatai. 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

Tanórai keretek 

 tantárgyakba beépítve; 

 erdei iskola (éves munkatervben rögzítve, anyagi forrásoktól függően, pályáza-

ti lehetőségekre építve); 

 tanulmányi kirándulások a városban, a város környékére (pl. Mártélyi Oktató-

bázisra), melyek anyagi megterhelést nem jelentenek sem szülőnek, sem az in-

tézménynek; 

 sportprogramok; 

 egészségtan modul (5. 8.) 

 Ökoiskolai elvek érvényesítése az iskolai élet minden területén 

 osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák; 

 testnevelés. 

 

Tanórán kívüli lehetőségek 
A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések feltárásá-

val meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a jövő generáci-

ókért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

 

Célkitűzések: 

 fejlesszék a tanuló szociális képességeit; 

 adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenn-

tartható fejlődés); 

 rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket; 

 szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak 

rendszerszemléletre; 

 alakítsanak ki kritikus gondolkodást; 

 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket 

(pl.: problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív 

gondolkodás); 

 ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására; 

 alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési nor-

mákat; 

 neveljenek a hagyományok tiszteletére; 

 mutassanak követendő mintákat; 



 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanu-

ló egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); 

tárják fel a tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi 

hátterét, tegyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, 

és csak akkor van esélye a boldogulásra, ha kész együttműködni környezeté-

vel, és nem uralkodni akar felette. 

 Ökoiskolai elvek erősítése tanórán kívüli tevékenységek során 

 

 Szakkörök 

 Tanulói pályázatok  

 A környezet- és egészségvédelem jeles napjai.  

 Akciók  

 Kiállítások  

 Iskolai zöld médiumok  

 Média  

 Kirándulás. 

 Iskolai komposztálás  

 Tanösvény  

 Zöldesítés 

 Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés  

 Vetélkedők, tanulmányi versenyek  

 Városismereti program  

 Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel. 

 Művészeti csoportok, ünnepségek  

 Kézműves  

 Diák Önkormányzati nap  

 Sportnap  

 ISK szervezések 

 Látogatások 

 Előadások  

 Szülői értekezletek, szülői fórum 

 

Módszerek 

 játékok 

 modellezés 

 riport módszer 

 projekt módszer 

 terepgyakorlati módszerek 

 aktív, kreatív munka 

 közösségépítés 

 művészi kifejezés  

 



IV. HELYI TANTERV 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI 7.§ (1.) bb) pontja meghatározza, hogy az iskola helyi 

tantervének tartalmaznia kell a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti 

kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül nem 

kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges 

kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 

megnevezését. 
 

Óratervek 1-4. és 5-8. évfolyamokon: 

 

Óraterv – 5–8. évfolyam „A” változat 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+2 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Hit- és erkölcstan/Etika 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 0 0 

Biológia-egészségtan 0 0 1,5 1,5 

Fizika 0 0 1,5 1,5 

Kémia 0 0 1,5 1,5 

Földrajz 0 0 1,5 1,5 

Természettudományos gyakorlatok 0+1 0+1 0 0 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret* 1 0 0 0 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Heti óraszám 28 28 31 31 

Óraterv – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+1 

Idegen nyelvek 0 0 0+1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Heti óraszám 25 25 25 27 



 

Óraterv – 5–8. évfolyam „B” változat 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4+1 3+2 3+2 3+2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 0 0 

Biológia-egészségtan 0 0 1,5 1,5 

Fizika 0 0 1,5 1,5 

Kémia 0 0 1,5 1,5 

Földrajz 0 0 1,5 1,5 

Természettudományos gyakorlatok 0+1 0+1 0 0 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret* 1 0 0 0 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Heti óraszám 28 28 31 31 

 

Kötelező tanítási órák  

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei teljes egészében megegyeznek az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendeletben 

meghatározott kerettantervi tananyaggal és követelményekkel. 

 

Szabadon tervezhető órakeret terhére szervezett órák 

A kerettantervi rendeletben meghatározott szabadon tervezhető órák számával 

évfolyamonként különféle tantárgyak óraszámait növeltük meg illetve bevezettük a 

természettudományos gyakorlatok tantárgyat azzal a céllal, hogy e tárgyakból a 

készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson. 

 

A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozást az értékelés, a minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamba lépés szempontjából úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát. 

 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei teljes egészében megegyeznek a rendeletben kiadott kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol és a német nyelv tanulását választhatják. 

 

 



Kötelező, tömbösített óraszervezés keretében megvalósított foglalkozások 

Ezek a foglalkozások a hagyományos keretektől eltérő kihelyezett tanítási órák (terepgyakor-

latok, projektkirándulások, Minden Nap Kultúra programjai, laborgyakorlatok, stb.) 

 

 Projekt/Tervezhető kirándulások: 

- 1. évfolyam Piac projekt 

- 2. évfolyam Ásotthalom projekt 

- 3. évfolyam Ópusztaszer projekt 

- 4. évfolyam Mártély projekt 

- 5. évfolyam Erdei iskola projekt 

- 6. évfolyam Vadaspark projekt 

- 7. évfolyam Határtalanul projekt 

- 8. évfolyam Budapest projekt 

 Hódmezővásárhely kulturális intézményeinek rendszeres látogatása és szervezett fog-

lalkozásaikon és programjaikon való részvétel. 

 A Gyulai József Természettudományos Műhely laborgyakorlatain való részvétel a 

program szerint 7-8. évfolyamon. 

 Terem- és laborgyakorlatok 5-6. évfolyamos tanulóknak természettudományos gya-

korlatok tantárgy keretében. 

 

Szabadon választható foglalkozások  

- tanulószoba 5-8. évfolyamon, 

- sportkör, 

- tehetségkör 2-8. évfolyam, 

- felzárkóztatás/fejlesztő foglalkozás, 

- szakkör. 

 

A helyi tantervünkben kiemelt helyet foglal el a matematika, idegen nyelv és az informatika 

oktatása.  

 

Természettudományi gyakorlatok 5–6. évfolyamon  
 

Célok és feladatok 

A tantárgy tanulásának célja, hogy a természeti jelenségek vizsgálatán keresztül – a tanu-

lók természet iránti érdeklődésének fenntartása mellett – fejlessze természettudományos gon-

dolkodásukat, miközben maga a vizsgálódás rutinja, a közvetlen tapasztalatszerzés és magya-

rázatkeresés igénye is alakul bennük.  

A foglalkozásokon a tanulók a biológia, a fizika és a kémia és a természetföldrajz vizsgá-

lati körébe tartozó – természeti jelenségeket vizsgálnak. Méréseket végeznek, grafikonokat, 

adatokat értelmeznek, elemeznek. A hétköznapokból is ismert fogalmakat bővítenek és ár-

nyalnak a természettudományok szemszögéből, lehetőséget adva az eddig tanultak elmélyíté-

sére, a fogalmi fejlődés elősegítésére, illetve az új ismeretek iránti érdeklődés felkeltésére is. 

A tanulók a pedagógus irányításával gyakorolják a természettudományos megismerés, bi-

zonyítás, érvelés folyamatát. Ez a tanulási forma felkészít az önálló problémamegoldásra, 

kialakítja az információk megszerzésének igényét, megalapozza a rendszerben való gondol-

kodást és önbizalmat, kedvet ébreszt a természettudományokkal való későbbi találkozásokhoz 

is. 



Leggyakoribb módszerünk lesz a kísérletezésen, megfigyelésen alapuló alapú tanu-

lás/tanítás, amely biztosítja, hogy a tanulók átéljék a tudásalkotás folyamatát. A módszer fő 

jellegzetessége az, hogy a tanulók végezzenek olyan tevékenységeket, mint: 

 – problémák keresése, kutatásra érdemes kérdések megfogalmazása, 

 – hipotézisek megfogalmazása, 

 – különböző alternatív magyarázatok megalkotása és elemzése, 

 – a természettudományos érvek/indokok közlése,  

 – megfelelő eszközök és technikák használata az adatok gyűjtéséhez, 

 – adatok, grafikonok elemzése, értelmezése 

 

A gyakorlatok segítik az ebben az életkori szakaszban oly fontos affektív elemek, az ér-

zelmi beállítódás megerősítését: a motiváció formálását és a tanulással, ismeretszerzéssel kap-

csolatos önismeretet, önbizalmat, önreflexiót. 

Az egyes tartalmi elemeket különböző, a valós életben, a tanuló mindennapjai során vagy az 

iskolai életben előforduló helyzetekhez, jelenségekhez kapcsoljuk. Egy-egy tartalmi elem 

többször is előkerül. Az egyes esetekben más-más szemszögből (a tudományos megismerés 

más-más módját modellezve), esetleg más-más mélységben (az ismerkedés, a megértés vagy 

az alkalmazás különböző szintjein) jelenik meg. A tanulás folyamatában, a tanuló előzetes 

élményei, tapasztalatai nyomán, az új élmények hatására folyamatosan finomítja a világról 

alkotott képét. A természettudományos gyakorlatokban a témák feldolgozása alapvetőn tanu-

lásközpontú (és nem a tudásközpontú). 

 

 

Kulcskompetenciák fejlesztésének segítése (a NAT-ban felsorolt kulcskompetenciákat ala-

pul véve):  

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A gyakorlatok során sokszor szükség van hallott és olvasott szövegek megértésére, majd a 

vizsgálatok elvégzését követően szövegalkotásra mind szóban mind pedig írásban. Fontos 

elem minden gyakorlat esetében a fogalmak értelmezése, gondolatok, érzések, tények, véle-

mények kifejezése és értelmezése, közvetítése szóban és írásban. 

 

Matematikai kompetencia 

Az egyes gyakorlatok elvégzése során a tanulóknak fel kell ismerniük az alapvető mate-

matikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben. A tanuló szerezzen jártas-

ságot a mindennapi, az otthoni problémák megoldásában, tudjon a matematika törvényszerű-

ségeivel logikus következtetéseket levonni.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A gyakorlatok során a tanulók a megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leír-

ják és magyarázzák a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre 

jelezve azok várható kimenetelét. Bepillantást nyernek a természet működési alapelveinek 

ismeretébe. Megismernek néhány technológiai folyamatot, és pár emberi tevékenységeknek a 

természetre gyakorolt hatásait. Célkitűzés, hogy a tanulók mozgósítani tudják természettudo-



mányos és műszaki műveltségünket az iskolai munkában és a hétköznapi életben. Továbbá 

kritikusak legyenek az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a 

technikát, a termelést a környezeti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal szem-

ben. 

 

Digitális kompetencia 

A gyakorlatok fontos eleme, hogy a tanulók képesek legyenek az információ megkeresésé-

re, összegyűjtésére és feldolgozására, a kritikus alkalmazásra, a valós és a virtuális kapcsola-

tok megkülönböztetésére. Ide tartozik az internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segít-

ségével történő képi és szöveges információ keresése. A információ előállítását, bemutatását 

és megértését elősegítő eszközök, és az ezekhez szükséges számítógépes programok használa-

ta. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Fontos elem a tanulók fejlesztésében, hogy képesek legyenek különböző területeken haté-

konyan kommunikálni, együttműködni, figyelembe venni és megérteni a különböző nézőpon-

tokat. 

 

Kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia  

Ez segíti az embert, hogy igyekezzen megismerni tágabb környezetét a tervezés, a szerve-

zés, az irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőké-

pesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és a kockázatvállalás terén. A munka-

végzés egyénileg, párban és csapatban is történhet. A gyakorlatok az együttműködési készség 

fejlesztését helyezi előtérbe, alapvetően a csoportmunkára épít.  

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Mivel a tanulóktól több esetben kérjük különböző plakátok, prezentációk, fényképek elké-

szítését, ezen produktumok segítenek e kompetencia fejlődésében. 

 

Hatékony, önálló tanulás 

E kompetencia azt jelenti, hogy az ember képes legyen kitartóan tanulni, a saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt. Megtanulja a hatékony gazdálkodást az idő-

vel, és az információval. Ezek érdekében arra késztetjük a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkü-

lönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint 

egyaránt. Az alapvető készségeket folyamatosan fejlesztjük, mint az írást, olvasást, szövegér-

telmezést, számolást, valamint az IKT - eszközök használatát. 

 

Gyakorlatokon elsősorban olyan tanulási helyzeteket értünk, amelyekben a tanuló közvet-

len tapasztalatokat szerez, illetve tudását egy adott probléma értelmezése, megoldása kapcsán 

fejleszti. Megvalósításukhoz olyan változatos tanulási környezetek kialakítása a cél, amelyek-

ben a tanuló hol megfigyelő, illetve szemlélődő, hol aktív résztvevő szerepkörben dolgozik. 

Emellett azt is célszerű váltogatni, hogy a vizsgálandó jelenséget hozzuk-e a tanulóhoz 

(mondjuk modellkísérletként), vagy a tanulót visszük-e a jelenséghez (például terepi gyakorlat 

formájában). Iskolai sajátosságként évente más-más helyszínt választva projekt napokat tar-

tunk. (Vadaspark, Mártély). A helyi sajátosságokat figyelembe véve és kihasználva a tan-



anyaghoz kapcsolódva üzemlátogatásokat építettünk be a gyakorlatokba (szennyvíztelep, tűz-

oltóság, szeméttelep meglátogatása) 

A tantárgy tevékenységformái közül leghangsúlyosabbak a megfigyelések és a vizsgála-

tok. A tapasztalatszerzésnek azonban számos más formáit is alkalmazzuk: például modellek 

készítését, mozgással történő modellezést, adatok, adatsorok, táblázatok, diagramok adatainak 

elemzését is az adott probléma megértésére. 

Mindezek a tapasztalatok akkor válnak használható tudássá, ha feldolgozásuk megfelelő 

munkaformában és ritmusban történik. Ilyen tevékenységek lehetnek a tanulói beszámolók, a 

viták, illetve a vizuális megjelenítés különböző formái: plakátok, gondolattérképek, folyamat-

ábrák, bemutatók. 

A tanulókat saját tapasztalataik nemcsak motiválják, de a természettudományok absztrakt 

szintjét nehezen feldolgozó, a modellekkel lassan ismerkedők számára kapaszkodót jelente-

nek. Ezek jól kiegészítik, gyakoroltatják, illetve elmélyítik a kötelező természetismeret tan-

tárgy során elsajátított tudást. Emellett a tantárgy tanulása jó kiegészítője a környezeti neve-

lésben, a fenntarthatóság pedagógiájában elkötelezett iskolák munkájának is, hiszen a termé-

szettudományos ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság problémáinak megértésében lénye-

ges szerepet tölt be 

 

Ökoiskola vagyunk, a kiegészítő témák megválasztásakor hangsúlyt fektetünk a környezet-

tudatos magatartásformák, életvitel, egészséges életmód kialakítására. Tudatosítjuk a tanulók-

ban, hogy ők maguk és családjaik mit tehetnek környezetük védelmében, a víz és energiataka-

rékosság érdekében. 

A természettudományos gyakorlatok fejezetei 6-8 órás egységekből állnak, melyekben ál-

talában mind a négy tantárgy témaköréből szerepelnek tanítási tartalmak. 

 

A tantervet kiegészítő főbb témáink: 

 Egészséges életmód 

Környezetbarát háztartás 

 Víz a mindennapi életünkben, a víz halmazállapot-változásai 

 A levegő 

Energiaforrások 

Élőlények tartóváza 

Kémia tárgya, kémiai kísérletezés 

Kémia a háztartásban 

Hőtan, hőelnyelő, hőtermelő folyamatok 

Mérések, mértékegységek 

Mozgások 

Elektromosságtan 

Optika, síktükör képalkotása 

     Erdei Iskola, Vadaspark projekt 

 

A gyakorlatok – amelyek lényege a tapasztalatszerzés és a magyarázatkeresés – a természetről 

alkotott kép egy-egy mozaikjával foglalkoznak. Minden egyes részhez tartozik összegző óra, 

melynek célja az egyes elemek tisztázása, a munkafolyamat értékelése.  



A gyakorlatok tudatosan vállaltan előtérbe helyezik a változatos, villanásszerű tapasztalat-

szerzést a részletes és átfogó ismeretszerzéssel szemben. A tantárgy alapvető célja elsősorban 

a képességfejlesztés, és nem az ismeretszerzés.  

 

A természettudományi gyakorlat olyan tantárgy, amelynek lényege a tapasztalatszerzés és a 

magyarázatkeresés. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy a kísérlet, vizsgálat kivitelezője vagy 

megfigyelője, illetve a hipotézis megalkotója tévedhet. Éppen ezért a tanulási környezetnek – 

a reflexió biztosítása mellett – a próbálgatás is fontos eleme. Ezt elsősorban a folyamatköz-

pontú, illetve a fejlesztő értékelési formák támogatják. 

 

A tanulói tevékenységek értékelési módjai: 

 A foglalkozásokon végzett munka értékelése, aktivitás jutalmazása 

 Kísérleti tevékenységek minősítése 

 Rajzok, plakátok készítése 

 Beszámolók, bemutatók készítése, előadása 

 Kiselőadások készítése 

 Modellek összeállítása 

 Tesztek, feladatlapok értékelése 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő programja 

 

Intézményünkben a pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályo-

zási – zavarral küzdő tanulók integrált iskolai nevelése oktatása valósul meg. 

 

Az iskolai fejlesztés alapelvei az intézményben megvalósuló utazó gyógypedagógiai rehabi-

litációs foglalkozásokon túl: 

- az intézmény pedagógusai megismerik a szakértői vélemény szakmai tartalmát és kö-

vetelményeit, a rehabilitációs tevékenység egyéni fejlesztési terveit, célkitűzéseit, 

ütemezését, folyamatosan konzultálnak az utazó gyógypedagógussal, terapeutával, 

stb., 

- az iskolai oktatásban érvényesítjük a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számon-

kérési formákat, indokolt esetben – a szakértői bizottság javaslata alapján – egyes tan-

tárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés-minősítés alól mentesítést biztosítunk, 

- a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet fordítunk a tanulásszervezési módok, 

a tanulási és értékelési eljárások megválasztására,  

- sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismeré-

se, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció folyamatát is. 

 

Az iskolai nevelés-oktatás során kiemelt feladatunk: 

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. 

 

 

 

 



Pedagógiai tevékenységünk céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén 

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési 

problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő.  

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgrá-

fia) és a számolással (diszkalkulia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek 

jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés 

formájában lényeges különbség áll fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési ké-

pességek különböző 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 képességzavara, 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. 

 

Céljaink: 

A fejlesztő munka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfoká-

nak megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek meg-

szerzésében. 

 

Feladataink: 

a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

b) a rövid távú emlékezet, 

c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

d) a testséma biztonságának kialakítása, 

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, han-

goztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel, 

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 fonéma feldolgozás zavara, 



 beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. (időtar-

tam, zöngésség mentén), 

 helyesírási hibák halmozódása, 

 a tollbamondás utáni íráshibák. 

 

Céljaink: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfo-

kának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az 

írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. 

 

Feladataink: 

– 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). 

 

Céljaink: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskoláskorban, hogy  a tanuló mindenkori osz-

tályfokának megfelelő íráskészséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik 

formájaként használni ismeretszerzés,tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének cél-

jára. 

 

Feladataink: 

a) a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

a) a testséma biztonságának kialakítása, 

c) a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

d) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, máso-

lás, 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, kifejezé-

sek, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azo-

nosításának 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 összeha-

sonlításának nehézségei, 

 szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

 számértékek szimbolikus 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 különb-

sége, 

 figyelemzavar. 

 

Céljaink: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a 

mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönül-

ten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az 

írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok 

különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

 

Feladataink: 

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 helyezé-

se, 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 ta-

nulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. A 

hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat ered-



ménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális differenciáldi-

agnosztikai vizsgálatok elvégzését követően. 

 

Jellemzői: 

 szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 

 komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni, 

 az impulzivitás 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. 

 

Céljaink: 

A figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

 

Feladataink: 

– team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés, 

– speciális figyelem-tréning, 

– a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

– fokozott egyéni bánásmód, 

– az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

– feladatok idői 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 alkal-

mazkodó képesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésében mutatkozik meg.  

Minthogy a magatartás jellemzőkben hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, 

hogy ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funk-

ciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg. 

 

Céljaink: 

A közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik.  

 

Eszközei: 

a) a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

b) a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított időkere-

tek rendszeres alkalmazása, 

c) önértékelési képesség fejlesztése, 

d) sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 

e) együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 

f) a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

 



V. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

INTÉZKEDÉSEK 
 

A pedagógiai program érvényességi ideje 
A pedagógiai programban található helyi tanterv 2016. szeptember 1. napjától került beveze-

tésre. 

 

A pedagógiai program módosítása 
1.) A pedagógiai program módosítására:  

- az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- az intézményi tanács; 

- az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

 

2.) A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az intézményi 

tanács szülői, illetve diákönkormányzati képviselői útján az intézményi tanácsnak ja-

vasolhatják. 

 

3.) A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóvá-

hagyásával válik érvényessé. 

 

4.) A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követően kell bevezetni. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola honlapján; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola intézményvezetőnél; 

- a tagintézményvezetőnél 

- az intézményvezető-helyettesnél. 
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BEVEZETÉS 
Jelen dokumentum az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című felhíváshoz 

kapcsolódóan tartalmazza a teljes állapotfelmérést az intézményben alkalmazott digitális pe-

dagógiai módszerekről, szervezeti és humán feltételeiről, a rendelkezésre álló IKT eszközei-

ről. 

Kijelöli digitális pedagógiai céljainkat, az érintett fejlesztési célcsoportokat, a szervezeti és 

humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, valamint az infrastruk-

túra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó törekvéseket. 

Specifikálja a projekt bevezetésével kapcsolatos fejlesztési feladatokat, tevékenységeket, kitér 

a bevezetendő digitális pedagógiai-módszertani csomag kiválasztásának indoklására, az adap-

tálásához szükséges felkészítő tevékenységek meghatározására, az érintett pedagógusok fel-

készítésére. Összefoglalja a kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag eredményes 

bevezetését és alkalmazását támogató pedagógiai szolgáltatásokat, az infrastrukturális feltéte-

leket, a digitális pedagógia intézményi gyakorlatba történő beépüléséhez szükséges humán-

erőforrással kapcsolatos feltételek megteremtéséhez szükséges fejlesztési tevékenységeket, 

valamint a fenntarthatóságra és a szakmai együttműködések kialakítására vonatkozó elképze-

léseket. 

Részletesen feltünteti a DFT kidolgozásának időpontja óta történt változásokat, különös tekin-

tettel a digitális pedagógiai-módszertani csomagok beszerzése és adaptálása tekintetében. A 

szövegértés képességterület fejlesztésére szolgáló LEGO® StoryStarter csomag adaptációja 

önmagában nem biztosítaná a tervezett pedagógiai fejlesztési célok megvalósulását, és a digi-

tális pedagógia intézményi gyakorlatba történő beépülését, ezért intézményünk pedagógusa-

ink szakmai döntése alapján egy további digitális pedagógiai módszertani csomag adaptáció-

ját is vállalja a LEGO® StoryStarter csomag mellett. Ehhez hasonlóan a GEOMATECH – 

Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer sem fedi 

le teljes mértékben a digitális pedagógiai fejlesztési céljainkat, ezért a természettudományos 

készségfejlesztés területén is további pedagógiai módszertani csomag bevezetése mellett dön-

töttünk. 

Az újabb digitális pedagógiai-módszertani csomagok kiválasztásánál fő alapelv volt, hogy a 

választott csomagok illeszkedjenek a DOS és az EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a közne-

velésben című felhívás célkitűzéseihez, valamint az intézményi fejlesztési feladatokhoz és 

tevékenységekhez. Fontos szempont volt az is, hogy az adaptáció folyamata ne vonja magával 

a pályázat pénzügyi módosítását, valamint további beszerzéseket. Kiemelt szempont volt to-

vábbá, hogy az adaptálandó módszertani csomagok ne legyenek ismeretlenek pedagógusaink 

számára. A változtatásban érintett képességterületek a szövegértés, amelynek a fejlesztése 

történelem és magyar nyelv és irodalom tantárgyak keretében valósul meg, valamint a termé-

szettudományos készségfejlesztés, amelyik a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy keretébe 

ágyazódik be. Ezért olyan módszertani csomagokat választottunk, amelyekkel a szövegértési 

képességek és a természettudományos készségfejlesztés is megvalósítható, és az érintett tan-

tárgyak menetébe is beépíthetőek. 

A pályázatban résztvevő tananyagfejlesztők személyében is módosulás történt, Erdős-Gojdár 

Anna tartós távolléte miatt. A magyar kompetenciafejlesztést Szilágyi Erika német-magyar 

szakos tanár vette át 2019. szeptember 1-től. 

Az intézményi digitális fejlesztési terv az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelés-



ben” című pályázati kiírás, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában (DOS) 

foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-

eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és 

eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség) alapján készült, összhangban a Nemzeti 

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a Köznevelés-

fejlesztési Stratégia célkitűzéseivel. 

I. HELYZETELEMZÉS, FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 

1) Az intézményben a gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai 

eszköztár bemutatása, fejlesztési szükségletek megjelölésével 
Az intézmény digitális pedagógiai eszköztárának bővülését a TÁMOP-3.1.4, a TIOP-1.1.1, a 

HEFOP 3.1.4, a TIOP 1.2.3, és a TÁMOP 3.1.7pályázatokban bevezetett új módszerek segí-

tették. A pályázatok jóvoltából nemcsak az infrastrukturális ellátottság javult, hanem a bevo-

nás, képzések, mentorálás hatására a pedagógusok kompetencia-alapú oktatással és digitális 

pedagógiai módszerekkel kapcsolatos szemlélete is. A pályázat hatására elindult a projektek-

ben való gondolkodás, témanapok, témahetek, különböző kooperatív és kollaboratív techni-

kák kerültek bevezetésre elsősorban az alapkompetenciák területén. 

A rendelkezésre álló infrastruktúrára építve pedagógusaink elsősorban az alkalmazott tan-

könyvekhez készült digitális tananyagokat (legsűrűbben Mozabook) és az interneten elérhe-

tő anyagokat használják a tanórákon (Facebook csoportokban megosztott anyagok, feladatok, 

Okosdoboz stb.). Néhányan saját tananyagot készítenek a Smart, illetve Activ Inspire szoftve-

rek segítségével, illetve ingyenes online elérhető alkalmazások segítségével (pl. 

LearningApps, Quizlet, különböző szófelhő-készítő és gondolattérkép alkalmazások). A tanu-

lói laptopokra telepített Marconi (matematikagyakorló) szoftver sűrűn és jól használható, a 

gyerekek nagyon kedvelik. 

A LEGOMatek foglalkozások tartását 2016 márciusában vezettük be, mely program megva-

lósításához szintén elengedhetetlen feltétel az internet, valamint a kivetítés megvalósítása 

bármilyen formában (interaktív tábla vagy projektor). 

Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetével, valamint a H-Didakt Kft-vel 

kötött együttműködési megállapodás keretében veszünk részt a programban, mely során fel-

készítésben részesültünk és egyosztálynyi oktatókészletet kaptunk. Folyamatos kapcsolatban 

állunk jelenleg is partnereinkkel és tapasztalatainkat megosztjuk a MoreToMath csoportban. 

Az interaktív táblák használata nemcsak a tanórákon, hanem a délutáni foglalkozásokon is 

népszerű, közkedvelt mind alsó és felső tagozaton. Tehetséggondozó szakköreinknek is min-

dennapos kelléke az aktív tábla. A tanulói laptopok előkerülnek a szaktárgyi órák során, va-

lamint a tanuláson kívüli idő hasznos eltöltését, a böngészést és az önálló információszerzést 

is szolgálják. Sok tanuló nem rendelkezik otthon számítógéppel és Internet hozzáféréssel, de 

az iskolán belül lehetőségük van szabadidőben a számítógép használatra. 

Az iskolában öt éve került bevezetésre digitális napló, az évek folyamán többféle típus (Ma-

giszter, Taninform, Mozanapló), melyek használata a pedagógusok mindennapos tevékenysé-

gébe beépült, széles körűen elterjedt. A számítógépes munkaállomásokat napi szinten hasz-



nálják a pedagógusok, órai munkára való felkészüléshez, levelezéshez, böngészéshez, hivata-

los adminisztráció elvégzéséhez, közösségi oldalak meglátogatására és multimédiás elemek 

alkalmazására. A pedagógusok belső levelezőrendszert használnak, valamint belső hálózat is 

rendelkezésre áll mind a pedagógusok, mind a tanulók részére. A hálózatot a tanárok és a ta-

nulók is napi szinten használják. A tanulószobákban, valamint napközis csoportokban is elér-

hetőek tanulói laptopok, ezen kívül pedagógus felügyelete mellett délutánonként az informa-

tika terem számítógépei is a gyerekek rendelkezésére állnak. 

Az iskola rendelkezik saját weblappal (vargatamas.hu), melyet iskolánk egyik pedagógiai 

asszisztense frissít napi szinten. 

Intézményünk már második alkalommal vett részt a Digitális Témahét és EU Code Week 

programsorozatban, mely alkalmak nagyszerű lehetőséget és támogatást adtak pedagógusa-

inknak arra, hogy IKT tanítási módszereiket gazdagítsák. Nagy segítséget kaptunk az IVSZ 

munkatársaitól, akik egyrészt előadásukkal színesítették programsorozatunkat, valamint az ő 

közreműködésükkel eljuthattunk az EPAM céghez, ahol a gyakorlatban is megtapasztalhattuk 

az „digitális valóságot.” 

Már két alkalommal szerveztünk pedagógus kollégák számára konferenciát, melyek során 

digitális kompetencia fejlesztésének lehetőségeiről tudtunk szakemberek bevonásával konzul-

tálni. 

 

Ezen kívül évek óta részt veszünk különböző projektek megvalósításában, melyek során az 

IKT alapú kommunikációs platformokat (e-mail, chat, skype, közösségi terek) használunk, 

valamint ezeken túl is folyamatosan keressük a lehetőséget a hazai és külföldi kapcsolatok 

kiépítésében. 

Részt veszünk mérés-értékelés terén a DIFER mérések online tesztelésében, valamint a Sze-

gedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoportja által 

meghirdetett pilot és nagymintás mérésekben. 

Fejlesztési szükségletek: 

Az utóbbi években végbement fejlesztések nagyban hozzájárultak a pedagógusok digitális 

módszertani kultúrájának fejlesztéséhez, azonban több területen nem történt még meg a teljes 

átállás. 

 

Az alábbi területeken szükségesek fejlesztések: 

o Tantárgyi keretek terén elsősorban a matematikát, a természettudományi tárgyakat 

és az idegen nyelvet tanító kollégák motiváltak az IKT alapú fejlesztések tanórai in-

tegrálására. A többi tárgy esetében elsősorban a tankönyvekhez készült interaktív tan-

anyagok használata kap kiemelkedő szerepet. Fontos lenne a digitális tartalmak létre-

hozásának valamint megosztásának ösztönzése minden tantárgy keretein belül, külö-

nös tekintettel az alapkompetenciák, a kollaboratív és komplex problémamegoldás, va-

lamint a kreativitás területén. 

Szükség lenne megfelelő mennyiségű és minőségű digitális tananyagra, mely köny-

nyen elérhető a pedagógus számára. 



o A pályázat keretein belül célunk, hogy a választott két tanulócsoportban a matemati-

ka, magyar, történelem és technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak oktatása di-

gitális módszertani eszközök segítségével történjen meg a tanórák legalább 40%-ában. 

o Önálló ismeretszerzés terén a tanulók számára rendelkezésre álló digitális eszközök 

használatának lehetőségei korlátozottak, ezért szükséges ezek beszerzése, valamint 

célunk, hogy a tanulók saját eszközeit is bevonjuk a mindennapi gyakorlatba. 

o Online térben végzett közös alkotómunka szorgalmazása, támogatása. 

o Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók megsegítése terén korlátozottan jelenik meg 

a saját tanulási utak kijelölése, egyéni szinthez illeszkedő fejlesztés megvalósítása. 

o A biztonságos internethasználat és médiatudatosságra való nevelés kiterjesztése 

minden tantárgyra. 

o A legtöbb tantárgy esetében elsősorban a tanári előadás, bemutatók kiegészítése érde-

kében kerülnek alkalmazásra digitális eszközök, ezért feladatunk, hogy a tanulás fo-

lyamatába beépített tartalmak számának növelése. 

o Az informatika oktatás kibővítése, a többi tantárgya kereteibe is be kell, hogy épüljön 

az alapvető informatikai alkalmazások használata. 

o Az iskolán kívüli kapcsolatok bővítése, csatlakozás online tanári közösségekhez. 

Fontos, hogy erősödjenek a szakmai közösségekben való részvétel, a tankerület többi 

intézményével, valamint a jó gyakorlatok átvétele, átadása országos, esetleg nem-

zetközi szinten történjen meg. 

o A digitális mérés-értékelés beépítése a tanulási-tanítási folyamatba. 

2) Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési 

szükségletek megjelölésével 

A 43 fős tantestület pedagógusai közül két pedagógus rendelkezik informatikatanári szakkép-

zettséggel, a tantestületi tagok közül 10 fő végzett különböző alapfokú számítógép- kezelő, 

használói tanúsítványt. Hat fő rendelkezik ECDL vizsgával, egy tanár szerzett mérés-értékelés 

szakvizsgát. 

Az intézményben önálló informatikai munkaközösség nem működik, az informatikatanárok a 

reál munkaközösség tagjai. 

Az intézmény rendszergazdai ellátásáról a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató 

Zrt. informatikai csoport gondoskodik. Ők oldják meg a számítástechnikai eszközök üzemel-

tetését (hálózat karbantartását, fejlesztését, a számítógépek és perifériális eszközök beállítását, 

felügyeletét). 

Az informatika tantárgy oktatása a 6-8. évfolyam az informatikateremben történik, minden 

tanulónak külön gép áll rendelkezésre. Hetente egyszer informatika szakkör működik a felső 

tagozatos tanulók részére. Alsó tagozaton, első osztálytól kezdve működik iskolánkban prog-

ramozás szakkör. 

Az egyéb tantárgyak tanításánál a pedagógusok egyre több tantárgy keretében alkalmaznak 

digitális eszközöket, jellemzően alsó tagozaton, míg felsőben természettudományos, matema-

tika, magyar nyelv, történelem, illetve nyelv-, és rajzórákon. 



Fejlesztési szükségletek: 

o A pályázatba bevont 10 fő pedagógus részére szükséges akkreditált továbbképzésen 

részvétel: 

GEOMATECH @Élményszerű matematika (1 fő) 

fő) 

fő) 

Elvárásunk a továbbképzésekkel kapcsolatban, hogy egyrészt a választott csomag al-

kalmazását támogató, ahhoz szorosan kapcsolódó digitális módszertani felkészí-

tés legyen, másrészt: általános 21. századi infokommunikációs, valamint mobilesz-

közökkel támogatott tanulás terén alkalmazható lehetőségeket bemutató továbbképzé-

sen vehessenek részt pedagógusaink. 

o A tantestületünk körében nem minden pedagógus ismeri a digitális módszertani lehe-

tőségeket, a digitális eszközök használatát. Az utóbbi években csak néhányan vettek 

részt digitális kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó továbbképzésben. Elsősorban a 

belső tudásmegosztás, valamint a különböző online pedagógiai módszertani közössé-

gekben való részvétel dominál. 

o A humán feltételek megfelelőek, elsősorban az alsó tagozaton tanító pedagógusok 

motiváltak, szükséges a felső tagozaton tanító szaktanárok minél szélesebb körű bevo-

nása és motiválása. A digitális oktatás általánossá válása érdekében nagy hangsúlyt 

kell fektetni a pedagógusok szemléletformálására és a digitális oktatással kapcsola-

tos tudás pedagógusok közötti megosztására. Ennek érdekében szükséges rendsze-

resen szakmai napok, workshopok tervezése és megvalósítása. Szükséges továbbá 

IKT továbbképzésen, érzékenyítő képzésen való részvétel és folyamatos mentortámo-

gatás. 

o A programba be nem vont pedagógusok érzékenyítése, involválása érdekében rend-

szeres tantestületi felkészítések, műhelyek keretében elő kell segíteni a digitális pe-

dagógiai tapasztalatok, jó gyakorlatok intézményen belüli megosztását, terjedését. 

o Szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a projektbe bevont intézményekkel, 

illetve más köznevelési intézményekkel rendszeres szakmai kapcsolat alakuljon ki a 

tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása, kicserélése érdekében. 

o A jelenleg kérhető mentori, szaktanácsadói támogatások szaktárgyakra korlátozód-

nak, szükséges IKT szaktanácsadók segítését is igénybe venni. 

o Nem rendelkezünk digitális módszertani asszisztensekkel, munkájuk fontos lenne a 

pedagógusok napi szinten történő megsegítése érdekében. 

o Az intézmény szervezeti keretei adottak a digitális oktatási elemek bevezetésére, 

mind a tanórák, mind a tanórákon kívüli foglalkozások keretében biztosítható a lehető-

ség a módszertani átállásra. 

o A pályázatba bevont tanulócsoportok részére szükséges az informatika alapjainak el-

sajátítása, a tanulók egyéb óráin az informatikai eszközök napi szinten való használa-

tának biztosítása. 

3) A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési 

szükségletek megjelölésével 

Informatikai hálózat 

Az intézmény Internet hozzáférése SULINET 50/50Mbit/s, (HVSZ Zrt Optikai kapcsolat 

10/10 mbit/s). Jelenleg az összes tanterem Internet ellátása megoldott, az ott működő összes 



munkaállomás rendelkezik hálózati kapcsolattal. Egy informatika szaktanterem biztosít a ta-

nulók számára internet hozzáférést. Az összes tanári munkaállomás kapcsolódik a hálózathoz. 

Az intézmény közösségi terei is (pl. könyvtár, tanári) 100 százalékban lefedettek Internet el-

éréssel. A szaktantermekben a tanári munkaállomás mellett a mobil tanulói munkaállomások 

internet elérése is megoldott WIFI hálózat alkalmazásával. A hálózatunk teljes mértékben 

lefedi ugyan az iskolát, de azonos időben nagy mennyiségű (már osztályszintű) felhasz-

nálást nem képes nyújtani. 

IKT eszközök 

Az intézmény 11 interaktív csomaggal (interaktív tábla, projektor, laptop) rendelkezik, és egy 

hordozható projektor áll rendelkezésünkre. További 4 teremben van felszerelve projektor és 

megtalálható a hozzá tartozó laptop. Egy osztálynyi gyereket kiszolgáló szavazórendszerünk 

van. Teremfelügyeleti rendszer jelenleg iskolánkban nincs. Videokonferencia rendszerrel nem 

rendelkezik intézményünk. 

Az intézmény rendelkezik még 1 db digitális kamerával és 6 db digitális fényképezőgéppel, 

egy vonalkód olvasóval és 4 db programozható robottal is. 

Mobil munkaállomás pedagógusaink számára elérhető, összesen 4 darab notebook, tanulóink 

számára 117 darab netbook formájában. 



 

Tanulóink elsősorban asztali számítógépeken dolgoznak, ezek megoszlása a következő: 

Helyiség 
Helyiségek 

száma 
Gépek száma 

Számítástechnika szaktanterem  1 23 

Szertárak  4 0 

Tanári szoba  2 3 

Könyvtár  2 12 

Irodák  4 5 

Egyéb (Lego-szoba, fejlesztő szobák) 4 4 

Az eszközeink 90 százaléka 3 évesnél idősebb. 

Egyéb digitális eszközeink száma (fényképezőgép, kamera) a tanulói létszámhoz képest ala-

csony. 

A beszerzések a következő ütemezésben történtek: 

 2005: HEFOP 3.1.1 - 1 tantermi csomag 

 2008: TIOP 1.1.1 7 - tantermi csomag és 11 db asztali számítógép 

 2009: TÁMOP 3.1.4 - 4 db laptop 

 2010: TIOP 1.1.1 - 117 db tanulói laptop és 5 laptop 

 2011: TÁMOP 3.1.7. - 1 db laptop 

 2012: TIOP 1.2.3 - 12 db vékony kliens és 1 db vonalkódolvasó 

 2012: TÁMOP 3.1.4 - 2 tantermi csomag 

 2012: TIOP 1.1.1 - 1 db tantermi csomag, 4 db laptop, 1 db válaszadó rendszer 

 2015: TÁMOP 3.1.4C - 1 db projektor, 1db laptop, 2 db digitális fényképező 

 2015: TIOP 1.1.1A - 13 db asztali számítógép 

IKT tartalom, szoftverek 

Szoftverek: 

Típusa Fajtái 

Operációs rendszer Windows 7/Windows 10 

Szövegszerkesztő WORD 2010 / 2016 

Táblázatkezelő EXCEL 2010 / 2016 

Adatbázis-kezelő ACCESS 2010 / 2016 

Prezentációs program POWER POINT 2010 / 2016 

Plakátkészítő program PUBLISHER 2010 / 2016 

Speciális szakmai szoftver Mozanapló, KIRA 

Tantárgyi oktatóprogramok COMENIUS LOGO, MANO 

Táblaszoftverek Active Inspire, Smart 

Egyéb LEGO Matek 

 

A szerverek és a munkaállomások operációs rendszere jogtiszta, a felsorolt szoftverek szintén 

jogtiszta példányok. Azonban a változó követelmények és biztonsági kockázatok miatt is fris-

sítésre szorulnak a listában megjelölt tételek. 



Digitális tananyagot főleg az alábbi műveltségi területekre szereztünk be: Matematika, Ember 

a természetben, Idegen nyelv. Térítésmentesen használható digitális tartalom az alábbi formá-

ban ismert és alkalmazott az intézményben: NKP Portál és az E-mentor, ezen felül különböző 

feladatkészítő alkalmazások, szófelhő és gondolattérkép készítő alkalmazások használatosak. 

A rendelkezésre álló tartalmak jórészt pályázatok útján kerültek az intézménybe, s az új meg-

oldásokat kereső pedagógusok alkalmazták először őket. A tartalmak csak részben fedik le a 

tananyagszükségletet. 

Belső tartalomszolgáltatás 

Az intézmény rendelkezik saját file szerverrel. Nincs saját webszerverünk, a webszolgáltatást 

a HVSZ Zrt. végzi. 

Az intézmény az alábbi információkat osztja meg weboldalán keresztül a fenntartó, a szülők 

és a tanulók számára: 

o a tanév rendjére vonatkozó információk, 

o az intézmény bemutatása, 

o tanulmányi versenyek, kirándulások, rendezvények. 

o pályázatokhoz kapcsolódó anyagok, információk 

o tájékoztatók az aktualitásokról, fényképek 

Létrehoztuk iskolánk Facebook oldalát is, melyen keresztül hamarabb elérjük a szülőket. Itt is 

megosztunk minden fontos eseményt, majd az azokról készült élményeket is, valamint itt is 

megtalálható minden aktuális felhívás, eredmény, fénykép. 

Adatbiztonság 

Vírusvédelem 

o munkaállomások vírusvédelme: Free Avast/Avira 

o szervereink vírusvédelme: Free Avast 

Az intézményben az alkalmazott rendszerek és a digitálisan kezelt adatok biztonsági besorolá-

sa még nem történt meg. Részleges biztonsági mentés történik az alábbi rendszerekről: 

fileszerver oktatási anyag kötete, az intézmény adminisztrátori kötete. Jelentős adatvesztés 

nem történt az elmúlt öt évben. Kisebb vírusfertőzésektől eltekintve rendszereink megfelelően 

működnek. A régebbi biztonsági mentések rendszerezése és újra archiválása még nem történt 

meg. 

Fejlesztési szükségletek: 

o Okoseszközök (tabletek és az okostelefonok) beszerzése, hiszen az interaktív táblákon 

és laptopokon kívül egyéb digitális eszközzel nem rendelkezi iskolánk. Az intézmény 

IKT eszközökkel való ellátottsága átlagos, a beszerzett eszközök 90 százaléka 3 évnél 

régebbi. A meglévő interaktív táblák és projektorok alkatrészcseréje megoldatlan, a 

tanulói laptopok nem működnek megbízhatóan. A tantermi menedzsment nem műkö-

dik megbízhatóan. 

o A kábeles hálózat jól strukturált aktív eszközei fejlesztésre szorulnak, a vezeték nélküli há-

lózat is bővítésre és fejlesztésre szorul. A rendelkezésre álló sávszélesség nem elegendő az 

összes terem ellátásához, valamint a WIFI sem tudja kezelni a 10 fölötti géphasználatot. Csak 

a szerverterület és a számítástechnikai terem ellátása megfelelő. A közösségi területek 

gyengén lefedettek. A tantermek, az informatikai és egyéb szaktantermek, illetve az 



egyéb funkciójú helyiségek gazdasági területek rendelkeznek elégséges számú vezeté-

kes informatikai végponttokkal és wifi lefedettséggel, de ezek bővítése, fejlesztése 

szükséges lehet, pl. tanulói hálózat kialakítása indokolt, a vékonykliens rendszer lassú, 

sokszor akadozó. 

A fentiek megfelelően szükséges: 

o az iskola teljeskörű vezetéknélküli hálózat lefedettségét is megvalósítani úgy, hogy 

azt a diákok és tanárok egyaránt elérjék. 

o az IKT eszközzel nem rendelkező termek számának csökkentése, illetve a már meglé-

vő, elavult eszközök cseréje. 

o a meglévő interaktív táblák és projektorok alkatrészcseréjének, javításának, karbantar-

tásának megoldása. 

o teremfelügyeleti rendszer alkalmazása minden tanulói munkaállomáson. 

o A rendelkezésre álló IKT tartalom és szoftverek csak részben fedik le a tantárgyakat és 

a szükségletük, jórészük elavult. Egyéni bánásmódot igénylő tanulóink részére speciá-

lis szoftverek beszerzés, a fejlesztő szobába több munkaállomás biztosítása. 

o Az intézmény weboldala fejlesztése szorul, mobilbarát nézet kialakítására igény mu-

tatkozik. 

o A rendszerek vírusvédelme ingyenes szoftverekkel biztosított, de az esetleges támadá-

sok esetén a teendők nem rögzítettek. Az adatkezelés és mentés nem szabályozott, 

nem kielégítő. Az adatbiztonsági szabályzat aktualizálásra szorul. A rendszeres biz-

tonsági mentés eszközfeltételei nem biztosítottak. 

II) INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Az intézményi fejlesztési célok a DOS és az EFOP-3.2.3 „Digitális környezet a köznevelés-

ben” című pályázat célkitűzéseivel összhangban kerülnek meghatározásra. Fő fejlesztési cé-

lunk hogy a pedagógusok IKT-tudása, módszertani kultúrája, motivációja és használata fej-

lődjön és feleljen meg a digitális oktatás követelményeinek. Az IKT-eszközök használata 

minden tantárgy esetében beépüljön a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába. Célunk, 

hogy fejlődjön a tanulók szövegértési, matematikai, természettudományos, problémamegoldó 

és kreatív kompetenciája. 

1) Pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén, az egyes 

tanulócsoportok, korosztályok, tartalmi területek speciális igényeihez 

igazítva 

o Pedagógusaink digitális kompetenciáinak fejlesztése akkreditált továbbképzé-

seken való részvétellel. (intézményünk vonatkozásában 10 fő) 

o A választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalomfejlesztés: 

digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírá-

sok, stb. létrehozása (bevont pedagógusonként és tanévenként legalább 10 db). 

o A tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portálon. 

o Implementációt biztosító események (szakmai napok, workshop-ok, videokon-

ferenciák, tantestületi tréningek) szervezése, online tanári közösségek kialakítá-



sa, a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott 

tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában) megvalósí-

tása. 

o Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő prog-

ram szervezése. 

o A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és a szülői közösségre 

szabott szemléletformáló kampány tervezése és megvalósítása a digitális peda-

gógia bevezetéséről. 

o A digitális mérés-értékelés épüljön be a tanítás-tanulás gyakorlatába. Digitális 

mérés-értékelési rendszerek bevezetésével az elektronikus tudásfelmérés általá-

nossá tétele, amely lehetővé teszi elsősorban a diagnosztikus és a formatív érté-

kelés támogatását széles értékelési eszközkészlet kialakításával. 

o A tanulók számára minél szélesebb körben biztosítani a digitális eszközök 

használatát az egyéni ismeretszerzés, tudásmegosztás, az egymás közötti kolla-

boráció, valamint teljesítményük mérése és értékelése, a tanultak számonkérése 

terén. A tanulók saját eszközeinek bevonásával (BYOD) bővülhetne a digitális 

módszertani eszköztár. Az egyenlő esélyek megteremtése érdekében a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eszközzel való ellátása szükséges. 

o A tanítás-tanulás folyamata segítse és támogassa az egyéni bánásmódot 

igénylő tanulókat a felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében, 

illetve tehetségük és saját képességeik kiteljesítésében, kihasználva az IKT lehe-

tőségeit. A differenciálás megszervezésével lehetővé válik az egyéni tanulási 

utaknak és szinthez illeszkedő fejlesztés megvalósítása, valamint a sajátos neve-

lési igényű tanulók eltérő ütemben történő fejlesztése. 

o A digitális kompetencia fejlesztése, illetve a meglévő digitális kompetencia 

használata, kiegészülve a médiatudatosságra neveléssel, szervesen épüljön be az 

összes tantárgy oktatásának feladatai közé. 

o Már alsó tagozaton a programozás szakkör keretein belül megjelennek a prog-

ramozás tárgyi elemei: játékos algoritmizálás, folyamatszervezés, szabályalko-

tás. Felső tagozatra az egyik fő feladatunk, hogy a szakkörbe bevonható gyere-

kek száma növekedjen, a lemorzsolódást pedig próbáljuk minimalizálni. Ha egy 

jó alapra tudunk „építkezni”, akkor kitűzhető cél az eszközök felhasználói szintű 

kezelése (programozás alapjai, szenzorok beállítása stb.) 

o Iskolán kívüli kapcsolatok bővítése, létező hazai és nemzetközi, digitális tarta-

lom felkutatása és jó gyakorlatok átvétele. Aktív közreműködés a digitális okta-

tás elterjesztésében, konferenciákon, tudásmegosztó fórumokon való részvétel 

támogatása. 



 

2) Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása, közvetlen és 

közvetett célcsoportokra bontva 

Közvetlen célcsoport: 

o Bevont pedagógusok (10 fő): A pályázatba bevonásra kerülő pedagógusok ki-

választásánál fő szempont volt, hogy a programban résztvevő pedagógusaink 

széles körét képviseljék a különböző szaktárgyaknak, a humán és a reál szakok 

egyaránt képviselve legyenek. A kiválasztott pedagógusok mindegyike többéves 

tapasztalattal rendelkezik a saját szaktárgya terén, az IKT tanórai alkalmazásá-

ban van jártasságuk, és képesek az elsajátított új módszereket továbbadni kollé-

gáik számára. 

o A bevont 10 pedagógus mindegyike akkreditált továbbképzésen vesz részt, kö-

zülük 4-en megvalósítók, akik a digitális pedagógiai módszertan tanórai alkal-

mazásában is részt vesznek. (tanévenként 10 db NKP-n megosztott digitális óra-

vázlatot, óratervet, tanmenetet vagy tananyagot készítenek.) 

Közvetett célcsoport: 

o Pedagógusaink (33 fő): Minden pedagógusunk számára biztosítani a szükséges 

digitális pedagógiai-módszertani továbbképzésben való részvételt. A belső tu-

dásmegosztás ösztönzése, valamint a különböző online pedagógiai módszertani 

közösségekben való részvétel támogatása. A pedagógusok kapjanak módszertani 

és technikai támogatást a digitális oktatás, a médiatudatosságra nevelés napi 

szintű megvalósításához, valamint mentori, szaktanácsadói támogatást. 

o Alsó tagozatos tanulók (215 fő) körében cél az élménypedagógia alkalmazása, 

a tantárgyak és formális kereteken kívüli oktatásban a gamifikáció elterjesztése. 

Médiatudatosságra való nevelés. 

o Felső tagozatos tanulók (210 fő) esetében fő cél az önálló tudás megszerzésé-

nek motiválása, önálló tartalmak létrehozása, web 2-es alkalmazások, prezentá-

ciós technikák, tudásmegosztó felületek használatának ösztönzése, kollaboratív 

munkaformák bevezetése, médiatudatosságra való nevelés. A digitális módszer-

tan bevezetésével fejlődjön a tanulók szövegértése, matematikai és természettu-

dományos kompetenciája. 

o A kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI, BTMN, tehetséges tanulók) eseté-

ben az egyéni igényekhez alkalmazkodó módszerek bevezetése, a tanuló egyéni 

tanulási üteméhez illeszkedő tananyagok biztosítása. 

o A szülők, iskolahasználók körében tudatosítani a digitális kompetenciák jelen-

tőségét a társadalmi, munkaerő piaci, felsőoktatási, és egész életen át tartó tanu-

lásban való sikeres részvétel lehetősége miatt. 

o A Tankerületi intézményeiben a digitális módszertani kultúra minél szélesebb 

körben való terjesztése. 

o Az óvodák tájékoztatása az intézményben folyó digitális átállásról. 



3) Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, 

fejlesztésére vonatkozó célok bemutatása 

o Az intézmény szervezeti keretei lehetővé teszik a digitális oktatás implementálá-

sát és széleskörű elterjesztését az intézményben. Cél, hogy minél több tantárgy 

keretein belül jelenjenek meg a digitális oktatási tartalmak. 

o A szabadidős és a délutáni foglalkozások, valamint szakkörök, fejlesztő foglal-

kozások területén is terjedjenek el a digitális módszertanok. 

o Célunk, hogy a bevont pedagógusok mindegyike a bevezetni kívánt program-

csomag vonatkozásában akkreditált továbbképzésen vegyen részt. A meglévő 

humánerőforrásra alapozva motiválni minél több pedagógust a digitális átállás 

megvalósítására és a fejlesztésekben való részvételre. Állandó innováció ösztön-

zése változatos munkaformák kialakítására, új tartalmak keresésére, készítésére. 

Maguk a pedagógusok is kapcsolódjanak be a szakterületüknek megfelelő Web 

2-es közösségi terek munkájába. 

4)  Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok megjelölése 

o A vezetékes és vezeték nélküli informatikai hálózat alkalmas legyen az összes tante-

rem és érintett közösségi terület megfelelő mennyiségű és minőségű kommunikációjá-

nak biztosítására. Ebbe beleértjük az összes szaktantermet és a közösségi tereket is. Az 

intézmény számára a sávszélesség megfelelő legyen az oktatási tartalmak eléréséhez 

és a közösségi funkciók használatához. 

o A tantermi eszközök tekintetében egy tanteremfelszerelése interaktív megjelenítő esz-

közzel (1 db). 

o A pedagógusok rendelkezzenek laptoppal, amely alkalmas a digitális tanórákra való 

felkészülésre, a tanórák megtartására (interaktív megjelenítő vezérlésére), valamint a 

digitális oktatási adminisztrációra. 

o A tanulók által használt digitális eszközök beszerzése: 50 darab érintő képernyős 

laptop, valamint 20 db okostelefon, valamint az eszközök tárolására alkalmas 2 db 

mobil töltőkocsi. 

o A pedagógusok számára az intézményben legyen elérhető olyan informatikai eszköz-

készlet (tablet, laptop vagy hibrid eszköz), amely a tanóra egy részében a tanulók 

meghatározott része vagy egésze számára hozzáférhető a tanteremben, vagy egy, a 

tantermen kívüli, erre a célra kijelölt térben. 

o A programcsomagok bevezetéséhez szükséges eszközök: LEGO StoryStarter cso-

mag LEGO Story Visualizer szoftverrel. 

o A különböző műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT tarta-

lom biztosítása. Ez történhet külső beszerzéssel, de építünk a belső innovációra is: 

mind tanári mind tanulói oldalról. A munkaközösségek mentori segítséggel feltérké-

pezik a rendelkezésre álló anyagokat, s ütemezést készítenek a műveltségi területük 

minimális lefedésére, majd a tananyagbázis gazdagítására. 

o Egyéni bánásmódot igénylő tanulók (SNI, BTMN, tehetséges tanulók) részére tan-

anyagok beszerzése. 
o Az intézmény webhelyének fejlesztése, közösségi funkciókkal történő kiegészítése. A fenntar-

tó és a szülők felé a szükséges folyamatos online információk biztosítása. A diákok tanórán 
kívüli online IKT tartalomszolgáltatása. A tartalomszolgáltatás alakuljon át: legyen virtuális 

közösségi tér az esélyegyenlőség biztosításával. 



o Az eszközök, rendszerek és adatok biztonsági osztályokba sorolása. Szükség esetén a 

védett hálózati szegmensbe helyezése, az intézmény belső adatainak elkülönítése a di-

ákok és tanárok felhasználói tárhelyétől. A digitális adatkezelés szabályozása, a biz-

tonsági teendők rögzítése, beleértve a biztonsági mentés kérdését is, illetve a biztonsá-

gi frissítések ütemezését. Rendszeres biztonsági auditok szervezése, a látogatható 

webhelyek közül a káros tartalmúak szűrésének kiterjesztése az új munkaállomásokon 

is. 

A pályázat eredményeit a pályázati időszakon túl is fenntartjuk, és teljes iskolai lefedéssel 

beépítjük az intézmény életébe. 

III) A FEJLESZTÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 

1) A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása, a 

módszerek és eszközök kiválasztásának indoklása 

A választott módszertani csomagok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ ajánlásából 

kerülnek kiválasztásra a következőképpen: 
 

o Szövegértés kompetencia fejlesztésére LEGO StoryStarter csomag alkalmazása ma-

gyar, történelem és technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak keretében. 

o Matematikai kompetencia fejlesztése matematika órákon a GEOMATECH csomag 

bevezetésével. 

A felkészülést követően az első teljes tanévben (2018/2019) az 5. évfolyamon, majd azt köve-

tő évben (2019/2020) a 6. évfolyamon vezetjük be a programcsomagok alkalmazását. 

A fenntartási időszakban tervezzük a 7. és 8. évfolyamokra a programcsomagok implementá-

cióját a bevont partnerintézményekkel való együttműködésben. 

 

A digitális pedagógiai módszertani csomag kiválasztásánál a következő szempontokat vettük 

figyelembe: 

 

o Általános iskolaként elsődleges feladatunk az alapkészségek fejlesztése, ezért a 

szövegértés és matematika készségek fejlesztését választottuk, de természetesen 

fontosnak tartjuk, hogy tanulóink problémamegoldó gondolkodásának és kreativi-

tásának fejlesztése is beépüljön a tantárgyak keretébe. 

o Ezért a felkészülést követően az első teljes tanévben az ötödik évfolyamon a ma-

tematika, történelem, magyar és technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak keretein 

belül tervezzük a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák beépítését, 

oly módon, hogy arányuk a választott csoportban tantárgyanként az éves 

összóraszámhoz viszonyítva érje el a 40%-ot. 

o A projektbe beválasztott tanulók az 5. évfolyam tanulói. 

o A célcsoport kiválasztásának fő szempontja volt, hogy a bevezetni kívánt digitális 

módszertant felmenő rendszerben honosítsuk meg az intézményben. 

o A felső tagozatba belépő tanulók alsó tagozaton szakköri jelleggel találkoznak a 

programozással, illetve iskolánkban alsó tagozaton bevezetésre került a LEGO 

Matek program, továbbá tanítóink intenzíven alkalmazzák a digitális módszertani 

elemeket. A felső tagozaton célunk, hogy ezt az irányt kiszélesítsük, és minél több 

tantárgy oktatása során jelenjenek meg az IKT elemek. 



o A másik fő szempont a szövegértési képesség erőteljes fejlesztése, a digitális szö-

vegértéssel kiegészítve. A felső tagozaton már nincs külön olvasástanítás, ezért a 

szövegértés tanítása a többi tantárgy kereteibe kell, hogy beépüljön. A projekt 

megvalósítása során választott tantárgyak: magyar, a történelem és technika órák. 

o A matematikai kompetenciák fejlesztését matematika órán tervezzük, fontosnak 

tartjuk, hogy tanulóink körében minél korábban elterjesszük a digitális módszerta-

ni elemeket a matematikai kompetenciafejlesztés terén. 

o A bevonandó ötödik évfolyamon két 15-15 fős csoportban vezetjük be a választott 

csomagok tanítását. A tanulók közül 2 fő BTMN-es és 2 fő SNI-s tanuló lesz, az ő 

megsegítésük is a projekt kiemelt feladata. 

 

A digitális pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásának bemutatása 

 

Matematika 5. évfolyam: GEOMATECH programcsomag, tanár: Szalay Balázs István 

 

A NAT alapelvei szerint a tanulók matematikai fejlődése és a tanulási folyamat során alapve-

tő, hogy ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, ma-

tematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritme-

tikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. 

 

Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának el-

döntését segítő készségek kialakítása, valamint az ezeket megalapozó képességek fejlesztése. 

 

Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód megismeré-

se, elsajátítása, miközben nem szorulhatnak háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 

alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai, transzformációk) automatizált végzé-

se sem. 

 

A választott digitális programcsomag módszertani elemei: 

o vizualitás: geometria és az algebra közti újszerű (2D/3D) vizuális kapcsolat megterem-

tése, érzékletessé és megtapasztalhatóvá teszi a bonyolult feladatokat is; 

o dinamikusság, interaktivitást és „szórakoztatást” biztosító technológia és alkalmazás; 

o hozzáférhetőség: időben és helyben korlátok nélküli hozzáférés, hagyományos és mo-

bil technológiára optimalizáltság, felhő technológia; 

o élményalapú (experimental learning) tanulás: megteremti/kipróbálhatóvá teszi a tanul-

hatósághoz és az elsajátításhoz szükséges kölcsönhatásokat, logikai kapcsolatokat. 

 

A csomag módszertani elemei megfelelően illeszkednek pedagógia céljainkhoz. Az intéz-

ményben a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelően ötödik évfolyamon heti négy 

órában tanítjuk a matematikát. A GEOMATECH programcsomag digitális tanegységeinek 

száma 79, mely alkalmas a tananyagok tanórákon való legalább 40%-os bevezetésére. 

 

 

Történelem - LEGO StoryStarter és Freestyle programcsomag, tanár: Kácsor Katalin 

 

A NAT előírásai szerint az 5–8. évfolyamokon a történelmi tananyag feldolgozásának alapel-

ve a történetek elbeszélésén, megjelenítésén alapuló, tevékenység-központú történelemtanítás, 

amelynek egyik eszköze a jelentős történelmi személyiségek bemutatása. 

 



A LEGO StoryStarter és Freestyle támogatja a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesz-

tését. 

 

A Tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket a korszerű IKT 

eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: 

meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak 

el, ezáltal élményközpontúvá téve az oktatást. 

A választott programcsomag jól illeszkedik pedagógia programunk céljaihoz, hiszen a helyi 

tantervben az 5–8. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alapvető 

célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képessé-

gének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. 

 

A felső tagozat első évében érdemes történetekkel kezdeni a kompetenciafejlesztést, hiszen a 

történetmesélés a legősibb módja az információ átadásának és megosztásának. A digitális IKT 

eszközök és applikációk alkalmazása elengedhetetlen a foglalkozások során. 

 

A Freestyle egységes pedagógiai szemléletben készült digitális oktatási és támogatási rend-

szer a közép- és általános iskolában oktató pedagógusok számára, amelyben a helyi igények-

hez szabott saját tananyagfejlesztést helyezi központba. A tananyagfejlesztésben diákok és 

tanárok egyaránt részt vesznek és a sharing elvre épülő hálózatok kialakulása révén lehetővé 

válik az azonos tárgyakat tanító tanárok tananyagmegosztása, ezzel a rendelkezésre álló digi-

tális tartalom rövid időn belüli megtöbbszörözése. A módszer alapvető eszközei közé tartozik 

az online kutatómunka, az információk szűrése és feldolgozása, kreatív tartalmak készítése, 

azok prezentációja, kollaboráció más diákokkal és tanárokkal. 

A programcsomag elérhetősége: 

https://docs.google.com/document/d/14PfyAJIflubYG5BVQZ3H4lesxkH7WI78usBIFDiNgL

Q/edit 

 

Technika, életvitel és gyakorlat - LEGO StoryStarter programcsomag, és Kiterjesztett 

blended learning tanár: Purak Ákos 

 

A NAT előírásai szerint a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. 

évfolyamon az, hogy az 1–4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert 

tapasztalatok újabbakkal egészüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudato-

sabbá, célzottabbá váljon. 

 

Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a 

tanulók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, el-

vontabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játé-

kos tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékeny-

ségek feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. 

 

A LEGO StoryStarter támogatja a szövegértési kompetenciák fejlesztését. 

 

A LEGO StoryStarter támogatja a szövegértési kompetenciák fejlesztését. A tanulók a LEGO 

elemek felhasználásával alkothatnak, ezeket a korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthe-

tik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket 



tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el, ezáltal élményközpontúvá téve 

az oktatást. A digitális IKT eszközök és applikációk alkalmazása elengedhetetlen a foglalko-

zások során. Ez alapján a csomag módszertani elemei megfelelően illeszkednek pedagógia 

céljainkhoz. 

 

A természettudományos kompetenciafejlesztésre kidolgozott Kiterjesztett blended learning 

csomag célja a természettudományos megismerés fejlesztése mellett a tanórai keretek között a 

blended learning keretben történő tanulás-tanítás, a természettudományos megismerés, kísér-

letezés, modellalkotás fejlesztése. Szem előtt tartja a hagyományos eszközkészlet és az IKT 

együttes beépítését, közös használatát. A több oldalról megközelített, vagyis többféle eszközt, 

alkalmazást, programot tartalmazó tanulásfejlesztés által lehetőség válik a többek között a 

probléma-alapú, a többszintű gondolkodás, a kezdeményezőképesség, az alkotó-és újítókés-

zség, a kreativitás fejlesztésére is.  A módszer  egy olyan lehetőség, amely egyben hozzájárul 

a minőségi oktatáshoz, az oktatási folyamatok fejlesztése mellett az egyén széleskörűen tá-

mogatott képességeinek, készségeinek az life-long- és life-wide-learning jegyében történő 

tanulás-tanításhoz egyaránt. A csomag célkitűzéseinek fő pillérei a tananyag változatos elsajá-

títása, kollaboratív feldolgozása, majd a tudás alkalmazása projektmódszer keretében. 

A programcsomag elérhetősége: 

https://docs.google.com/document/d/1su7Tc-OJrZiQDUDqob6fW4zTWXnH5GW86-

OAj9l3rGs/edit 

 

Magyar - LEGO StoryStarter és Freestyle programcsomag, tanár: Szilágyi Erika 

 

A NAT szerint az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megis-

merése, illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruk-

nak megfelel szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé vál-

janak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a 

tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő diffe-

renciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. 

 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, 

illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kód-

jainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szöve-

gek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. 

 

A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegér-

tési, szövegalkotási képesség fejlesztését. A Tanulók a LEGO elemek felhasználásával jelene-

teket alkothatnak, ezeket a korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, 

és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket 

feliratokkal és narrációval láthatnak el, ezáltal élményközpontúvá téve az oktatást. 

 

A választott programcsomag jól illeszkedik pedagógia programunk céljaihoz, hiszen a helyi 

tantervben az 5–8. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alapvető 

célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képessé-

gének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. 

 

A felső tagozat első évében érdemes mesékkel kezdeni a kompetenciafejlesztést, hiszen a tör-

ténetmesélés a legősibb módja az információ átadásának és megosztásának. 

 

A digitális IKT eszközök és applikációk alkalmazása elengedhetetlen a foglalkozások során. 



 

Célunk, hogy a második tanévben a digitális módszertannal segített tanórák terjedjenek ki a 

hatodik évfolyamra is. A fenntartási időszakban tervezzük a 7. és 8. évfolyamokra a program-

csomagok implementációját a bevont partnerintézményekkel való együttműködésben. 2022-re 

a teljes felső tagozatra kiterjesztjük a matematika, technika, életvitel és gyakorlat, magyar és 

történelem tárgyak keretében, valamint az alsó tagozaton is minél szélesebb körben. 

 

A bevonásra kerülő pedagógusok kiválasztásánál fő szempont volt, hogy a programban részt-

vevő pedagógusaink széles körét képviseljék a különböző szaktárgyaknak, a humán és a reál 

szakok egyaránt képviselve legyenek. A kiválasztott pedagógusok mindegyike többéves ta-

pasztalattal rendelkezik a saját szaktárgya terén, az IKT tanórai alkalmazásában van jártassá-

guk, és képesek az elsajátított új módszereket továbbadni kollégáik számára. A programba 4 

pedagógust megvalósítóként és 1 pedagógust digitális módszertani asszisztensként tervezünk 

bevonni. 

 

Szalay Balázs István – megvalósító (digitális pedagógiai módszertan tanórai alkalmazá-

sában résztvevő pedagógus, digitális módszertani asszisztens) 

 

Matematika-informatika szakos tanár, kiemelkedő területe a tehetséggondozás. 

 

Az elmúlt tanévek során a hagyományos iskolai matematika versenyekre készített versenyfe-

ladatokat, illetve több alkalommal kísért diákokat helyi és szegedi versenyekre. 

 

A tehetséggondozás mellett fontos szerepet tulajdonít a felzárkóztatásnak is, keresi a mód-

szertani megújulás lehetőségeit. A tantárgyi koncentráció fontosságát vallja, figyelmet fordít a 

tanulási képességek, általános gondolkodási képességek, digitális kompetencia fejlesztésére. E 

tanévtől folyamatosan kutatja a programozás, mint tanórán kívüli tantárgy módszertani lehe-

tőségeit. 

 

A LEGO-robot programozási szakkörön elsődleges célja a programozás, mint általános gon-

dolkodási művelet fejlesztése. 

 

Szilágyi Erika – megvalósító (digitális pedagógiai módszertan tanórai alkalmazásában 

résztvevő pedagógus) 

 

Magyar-német szakos végzettségű pályakezdő tanár, aki sikeres minősítő vizsgát tett. A 

Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában némettanárként dolgozik. Munkája 

során a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek egyéni fejlesztését segíti. Nyitott személyisé-

ge, fiatalos lendülete segíti munkáját. Az intézményi innovációban szívesen vállal szerepet. 

Digitális eszköztárát, módszertani tudását biztosan használja és alkalmazza a tanórákon, nyi-

tott az új lehetőségek iránt. 

 

Kácsor Katalin – megvalósító (digitális pedagógiai módszertan tanórai alkalmazásában 

résztvevő pedagógus) 

 

Magyar-történelem szakos tanár, a színjátszó kör vezetője. 

 

Az egész napos iskola keretén belül figyelemmel kíséri a tanulók szabadidős tevékenységét, 

tanulmányi eredményeit, tanulási szokásait. Nyitott és rugalmas az új módszerek megismeré-

sében, kipróbálásában és alkalmazásában. 



 

Az Ygeneráció tagjaként nem jelent gondot számára a digitális eszközök mindennapos hasz-

nálata. Munkája folyamán fontosnak tartja a játékosságot, erre pedig remek lehetőséget bizto-

sít a LEGO Education által kifejlesztett Story Starter készlet, mely során a diákokkal közösen 

életre keltik a feldolgozandó olvasmányokat, tanult történelmi eseményeket, LEGO kockából 

megépítik azokat, majd a szoftver segítségével képregényt készítenek a feldolgozott történet-

ről, eseményről. 

 

Purak Ákos – megvalósító (digitális pedagógiai módszertan tanórai alkalmazásában 

résztvevő pedagógus) 

 

Vizuális- és környezetkultúra kultúra szakos tanár, alkalmazott grafikus. 

 

Az iskolai rajz és technika órák mellett a szegedi Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskolában a 

vizuális nevelés tantárgy oktatója. Alkotó művész, aki a kreativitás kibontakoztatására törek-

szik munkája során. Iskolai projektekhez köthető kiállítások szervezője. Újszerű ötletei, fiata-

los lendülete miatt a gyerekek körében népszerű. 

 

A felhasználói számítógépes ismereteken túl jártas a Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw 

programok alkalmazásában is. A LEGO StoryStarter csomag szoftverhasználatának kísérlete-

ző pedagógusa. 

 

2) Az adott digitális pedagógiai-módszertani csomag adaptálásához, 
implementálásához szükséges felkészítő tevékenységek meghatározása, az 
érintett pedagógusok felkészítése 
 

A pilot program lebonyolításának ütemezését úgy tervezzük, hogy a felkészülésről és a beve-

zetéshez szükséges feltételek megteremtése történik az első teljes tanévet megelőző időszak-

ban, majd két teljes tanévet lefedően történik meg az alkalmazás, kísérleti kipróbálás. A felké-

szítő tevékenységek: 

 

o Bevont tanulócsoportok meghatározása (5. évfolyam tanulócsoportjai). 

o A bevont pedagógusok kijelölése, a matematika, történelem, magyar és technika, élet-

vitel és gyakorlat tantárgyak vonatkozásában. 

o Munkacsoportok létrehozása a programba bevont intézményekkel közösen. 

o Tájékozódás a digitális pedagógiai módszertanról belső képzés, illetve tapasztalatcse-

rével, jó gyakorlatok tanulmányozásával. Tudásmegosztó fórumokon való részvétel, 

szakmai nap szervezése. 

o A pedagógusok felkészülése, továbbképzéseken való részvétele (10 bevont pedagógus 

részére akkreditált továbbképzésen való részvétel biztosítása). A következő tovább-

képzéseken való részvételt tervezzük biztosítani: GEOMATECH@Élményszerű ma-

tematika, LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban, Új 

módszerek és lehetőségek az IKT eszközökkel támogatott oktatásban. 

o A továbbképzéseken tanult módszertani elemek kipróbálása, belső képzéssel azok to-

vábbadása a többi pedagógus számára. 

o Az alkalmazandó programcsomag meghatározása, áttanulmányozása, az adaptáláshoz 

szükséges feltételek megteremtése. Magyar, történelem és technika, életvitel és gya-

korlat órákon szövegértés (LEGO StoryStarter), matematika órán (GEOMATECH) 

programcsomag bevezetését tervezzük. 

o A bevont tanulócsoportok felkészítése a digitális eszközök, szoftverek, programok 



használatára (informatika órákat is érintve). 

o A bevont pedagógusok saját, illetve tanulóik munkájának támogatására digitális se-

gédanyagokat készítenek, amelyet az NKP felületén kell megosztani. A projektbe 

bevont pedagógusok által létrehozott és az NKP-n megosztott digitális óravázlat, óra-

terv, tanmenet vagy tananyag száma bevont pedagógusonként és tanévenként legalább 

10 db. 

o A sajátos nevelési igényű és kiemelt figyelmet igénylő tanulók részére a differenciá-
lás lehetőségeinek biztosítása a digitális módszertani megoldások segítségével. 

o A program keretében választott digitális pedagógiai módszertan beépítése az intéz-

mény pedagógiai programjába. Ehhez szükséges a helyi tanterv felülvizsgálata, 

továbbfejlesztése a digitális kompetencia fejlesztésének támogatására. A tantervek 

kapcsolódási pontjainak kiegészítése minden kimeneti követelmény elem esetében a 

digitális kompetencia fejlesztését támogató elemmel. A nem informatika tantárgyak 

esetében is jelenjenek meg a tanuló digitális kulcskompetenciáinak használata. 

3) A kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag eredményes 
bevezetését és alkalmazását támogató pedagógiai szolgáltatások 
bemutatása 

A pedagógusok szakmai támogatását úgy tervezzük, hogy valamennyi pedagógus számára 

biztosított legyen a folyamatos támogatás. Ezt segítik a bevont intézmények között működő, 

azonos 

tantárgyakat tanító pedagógusokból létrehozott munkacsoportok, melyek folyamatos kolla-

borációt biztosítanak a programba bevont intézmények között, a szakmai napok, valamint az 

online tanári közösségek. 

 

Folyamatba épített mentorálás a bevont pedagógusok részére. A projekt során a szaktárgyi, 

illetve IKT szaktanácsadók folyamatos igénybevétele szükséges évente több alkalommal. 

A bevezetés előrehaladását nyomon követő önértékelés a minőségbiztosítás keretében végez-

zük több módszert alkalmazva 

o A tanévek végén elégedettségmérő kérdőívekkel és az adott kompetenciaterületekre 

vonatkozó validált mérőanyagokkal a közvetlen célcsoport körében beválás-

vizsgálatot végzünk, a kapott eredmények alapján az addigi módszereket felülvizsgál-

juk, és módosítjuk. 

o Online kérdőívek segítségével, valamint személyes interjúk formájában megkérdezzük 

a tanulókat, szülőket, osztályfőnököket, s a visszajelzéseket beépítjük. 

o A folyamatokba beépülést vizsgáljuk, dokumentáljuk, melyhez szakember segítségét 

kérjük. 

4) A kiválasztott digitális pedagógiai módszer eredményes 

alkalmazhatóságának infrastrukturális feltételeinek 

meghatározása, a szükséges IKT eszközök, programhoz kapcsolódó 

taneszközök beszerzésére irányuló terv készítése 

Az intézményi digitális infrastruktúra fejlesztését a következő specifikáció szerint tervezzük 

megvalósítani: 

Az intézményben rendelkezésre áll az alábbi infrastruktúra: 



o A pedagógusok rendelkeznek laptoppal, amely alkalmas a digitális tanórákra való 

felkészülésre, a tanórák megtartására (interaktív megjelenítő vezérlésére), valamint a 

digitális oktatási adminisztrációra. 

o A LEGO StoryStarter programcsomag bevezetéséhez rendelkezésünkre áll kettő 

LEGOStoryStarter készlet. LEGO StoryStarter csomag készletenként 1 db tanári és 20 

db tanulói) LEGO Story Visualizer és Lego Movie szoftverrel. 

A tantermi eszközök tekintetében az alábbi fejlesztések szükségesek: 

o A vezetékes és vezeték nélküli informatikai hálózat alkalmas legyen az összes tante-

rem és érintett közösségi terület megfelelő minőségű kommunikációjának biztosításá-

ra. Ebbe beleértjük az összes szaktantermet és a közösségi tereket is. Az intézmény 

számára a sávszélesség megfelelő legyen az oktatási tartalmak eléréséhez és a közös-

ségi funkciók használatához. 

o A tantermi eszközök tekintetében szükséges egy tanterem felszerelése interaktív meg-

jelenítő eszközzel (1 db). 

o A tanulók saját eszközeinek bevonását tervezzük a tanítási folyamatba. Ezért azon ta-

nulók esetében, akik nem rendelkeznek a szükséges digitális saját eszközzel, biztosíta-

ni szükséges a megfelelő eszközt. Ezért 20 db okostelefon beszerzése indokolt. 

o Az intézményben legyen elérhető olyan informatikai eszközkészlet (tablet, laptop vagy 

hibrid eszköz), amely a tanóra egy részében a tanulók meghatározott része vagy egé-

sze számára hozzáférhető a tanteremben, vagy egy, a tantermen kívüli, erre a célra ki-

jelölt térben. Ezért 50 érintőképernyős laptop beszerzését tervezzük, valamint az esz-

közök töltésére 2 db mobil töltőkocsi beszerzése is szükséges. 

o A különböző műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT tartalom 

biztosítása. A Nemzeti Közoktatási Portál használata. 

o Egyéni bánásmódot igénylő tanulók (SNI, BTMN, tehetséges tanulók) részére megfe-

lelő applikációk letöltése. 

o Az intézmény webhelyének fejlesztése, közösségi funkciókkal történő kiegészítése. 

o Az eszközök, rendszerek és adatok biztonsági osztályokba sorolása. Szükség esetén a 

védett hálózati szegmensbe helyezése, az intézmény belső adatainak elkülönítése a di-

ákok és tanárok felhasználói tárhelyétől. A digitális adatkezelés szabályozása, a biz-

tonsági teendők rögzítése, beleértve a biztonsági mentés kérdését is, illetve a biztonsá-

gi frissítések ütemezését. Rendszeres biztonsági auditok szervezése, a látogatható 

webhelyek közül a káros tartalmúak szűrésének kiterjesztése az új munkaállomásokon 

is. 

5) A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba történő beépüléséhez 

szükséges humán-erőforrással kapcsolatos feltételek 

megteremtéséhez szükséges fejlesztési tevékenységek 

meghatározása 

A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba épülésnek fontos feltétele a vezetők és pedagó-



gusok elkötelezettsége. A folyamat koordinálása vezetői szinten történik, kiemelt szerepet 

kapnak az igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők, informatika szaktanárok. 

 

Az intézményünkből 10 fő akkreditált továbbképzésen való részvételét biztosítjuk, mely 

2018.október 31-ig megvalósul. 

 

A folyamat segítéséhez digitális módszertani a digitális eszközök és módszertanok implemen-

tálását és alkalmazását támogató digitális módszertani asszisztens kerül alkalmazásra. 

 

A rendszergazdai feladatok ellátása intézményi szinten megoldott. 

 

A digitális átállás folyamatát minőségbiztosítással folyamatosan segítjük. A tanévek vé-

gén elégedettségmérő kérdőívekkel és az adott kompetenciaterületekre vonatkozó validált 

mérőanyagokkal a közvetlen célcsoport körében beválás-vizsgálatot végzünk, a kapott ered-

mények alapján az addigi módszereket felülvizsgáljuk, és módosítjuk. 

6) A fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága és a digitális pedagógiai 

szemlélet elterjedése érdekében tervezett disszeminációs, 

tudásmegosztó tevékenységek bemutatása 

Célunk, hogy a pályázat eredményeit fenntartsuk és hosszú távon beépítsük az intézmény éle-

tébe. Ennek érdekében az intézmény félévente szervez, félnapos (3–4 órás) interaktív elő-

adást, illetve workshopot, amelynek keretében bemutatja a digitális pedagógiai eszköztárának 

fejlesztése érdekében tett tevékenységeit, elért eredményeit. A rendezvények célja a tanulást-

tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek 

az érintettek általi általános megismerése – beleértve a szülőket is. A rendezvényeken kívül 

szórólapokon, tájékoztató kiadványokon népszerűsítjük a digitális pedagógiát. 

 

Az implementációt támogató eseményekhez kapcsolódóan, de akár önálló eseményként sort 

kell keríteni az internetbiztonság, illetve a fogyasztóvédelem erősítése érdekében történt lépé-

sekről is. 

A program során szemléletformáló kampány keretében tájékoztatást kell nyújtani az intéz-

mény szélesebb társadalmi közösségének a pályázatban elért módszertani fejlesztésekről, be-

mutatva a digitális pedagógia alkalmazásának előnyeit, az alkalmazott új eszközöket. A kam-

pány online 

közösségi felületen, valamint az iskola honlapján keresztül valósul meg. 

A programba be nem vont pedagógusok motivációja érdekében rendszeres tantestületi 

felkészítések, műhelyek keretében segítjük elő a digitális pedagógiai tapasztalatok, jó gyakor-

latok intézményen belüli megosztását, terjedését. Belső hospitálásokkal, bemutató órákon 

való részvétellel, egyéni konzultációkkal, mentorálással segítjük a programok implementálá-

sát a többi évfolyamon is. 

A bevezetett digitális pedagógiai módszertani megoldásokat beépítjük az intézményi pedagó-

giai programba. A 2018/2019-es tanévtől az 5. évfolyamon kezdődően, felmenő rendszerben, 

2022-re teljes felső és alsó tagozatra kiterjesztjük legalább matematika, technika, életvitel és 

gyakorlat, magyar és történelem tárgyak keretében. A „Digitális Fejlesztési Terv” aktualizá-

lásra kerül, melyet a tantestülettel megvitatunk. A módosító javaslatokat beépítve, a Szülői 

Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács véleményét kikérve, a Peda-

gógiai Programunk mellékleteként kerül elfogadásra. 



IV) SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 

1)  Köznevelési intézményekkel 
Szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a programba bevont intézmények egymás-

sal, illetve a Hódmezővásárhelyi tankerületi Központ intézményeivel rendszeres szakmai kap-

csolatban álljanak (akár online közösségek kialakításának formájában) a tapasztalatok, jó 

gyakorlatok megosztása, kicserélése érdekében. Az együttműködő intézmények hálózatosodá-

sa az egyik lehetséges válasz a környezet kihívásaira, új perspektíva az intézmények számára. 

A hálózatépítés az új tudásait felhasználni tudó és akaró intézmények környezeti kihívásokra 

adott válaszainak egyike, amely a rugalmasságot, a gyors szervezeti tanulási készséget, illetve 

a „megrendelők” (változó tanulói összetétel, változó munkaerőpiaci igények, változó szülői és 

fenntartói támogató szerepek) testre szabott kiszolgálását állítja a középpontba. 

2) Társadalmi partnerekkel 
A félévente szervezett workshopra, műhelyfoglalkozásra a programba bevont intézmények 

meghívják partnereiket, valamint a honlapon folyamatos tájékoztatást nyújtanak. 

3) A Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal 
A Digitális Módszertani Központ jóváhagyásával történik a pilot program előkészítése, meg-

valósítása és az eredmények hasznosítása. Kiemelt fontosságú, hogy folyamatosan kapcsolat-

ban legyünk, s kölcsönös együttműködésben a projekt sikeressége érdekében aktívan közre-

működjünk. 

4) A Nemzeti Köznevelési Portál működtetőjével, tartalmának 

fejlesztőjével 
A projekt során elkészült óravázlatok, óratervek, tananyagok a Nemzeti Köznevelési Portálra 

kerülnek feltöltésre. A tananyagok kidolgozásával, feltöltésével, hasznosításával kapcsolatban 

folyamatos konzultáció szükséges. 



NYILATKOZAT 

az intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) 

módosítását nem igénylő változásokról
1
 

 

Intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola .........................................  

OM azonosító: 200896 .................................................................................................................  

Támogatási szerződés száma: .......................................................................................................  

 

Alulírottak – a fenti támogatási szerződés keretében projektet megvalósító intézmény vezető-

je, illetve a projekt szakmai megvalósításáért felelős vezető – kijelentjük, hogy az EFOP-

3.2.3-17/VEKOP-7.3.3-17
2
 „Digitális környezet a köznevelésben” pályázatunk megvalósítása 

érdekében tervezett változások nem teszik szükségessé a projekt szakmai feladattervének mel-

lékleteként benyújtott, a fenti intézményt érintő Digitális Fejlesztési Terv módosítását. 

 

A tervezett változásokat és azok indoklását a jelen Nyilatkozat 1. számú mellékletében foglal-

tuk össze. 

Jelen Nyilatkozat az 1. számú melléklet változásjelentőjével együtt érvényes. 

 

Kelt: 2019. ……………… hónap …… napján  

 

intézményvezető  szakmai vezető 

 

projektvezető 

                                                 
1
 A Nyilatkozat kitöltése előtt kérjük, olvassa el a Tájékoztató az intézmény digitális fejlesztési tervét érintő 

módosítások, illetve változások kezelésére szóló dokumentumot! 
2
 Kérjük, a nem megfelelő részt törölni! 



1. MELLÉKLET 

VÁLTOZÁSOK AZ INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI TERVBEN 

EFOP-3.2.3-17/VEKOP 7.3.3
3
 Digitális környezet a köznevelésben 

 

A táblázat a Nyilatkozat elválaszthatatlan melléklete, azzal együtt érvényes dokumentum!  

A sablonban azokat a változásokat szükséges rögzíteni, amelyek nem igénylik az Intézményi 

digitális fejlesztési terv (DFT) módosítását.  

A változással nem érintett fejezetek celláit kérjük, hagyják üresen vagy írják be, hogy nem 

releváns! Ezekben az esetekben a DFT elfogadott szövegrész celláit sem szükséges kitölteni. 

INTÉZMÉNY NEVE: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 

 

OM azono-

sító: 200896 

A DFT fejezet címei 
(Amennyiben az intézmény 

nem a javasolt DFT sablon 

alkalmazásával készítette el 

digitális fejlesztési tervét, a 

fejezetcímek módosíthatók az 

elfogadott DFT-nek megfele-

lően.) 

A DFT elfo-

gadott szö-

vegrésze 
(Kérjük, azt is 

adja meg, hogy 

az elfogadott 

DFT-ben az 

adott fejezet 

melyik oldal-

számon jelenik 

meg!) 

Megváltozott szövegrész Indoklás 

Bevezetés 4. old. Részletesen feltünteti a DFT kidol-

gozásának időpontja óta történt vál-

tozásokat, különös tekintettel a digi-

tális pedagógiai-módszertani cso-

magok beszerzése és adaptálása 

tekintetében. A szövegértés képes-

ségterület fejlesztésére szolgáló 

LEGO® StoryStarter csomag adap-

tációja önmagában nem biztosítaná 

a tervezett pedagógiai fejlesztési 

célok megvalósulását, és a digitális 

pedagógia intézményi gyakorlatba 

történő beépülését, ezért intézmé-

nyünk pedagógusaink szakmai dön-

tése alapján egy további digitális 

pedagógiai módszertani csomag 

adaptációját is vállalja a LEGO® 

StoryStarter csomag mellett. Ehhez 

hasonlóan a GEOMATECH – Él-

ményalapú, interaktív, digitális ter-

mészettudományi feladat- és tan-

anyagrendszer sem fedi le teljes 

mértékben a digitális pedagógiai 

fejlesztési céljainkat, ezért a termé-

szettudományos készségfejlesztés 

területén is további pedagógiai 

módszertani csomag bevezetése 

A beveze-

tésben indo-

koltuk a 

DFT-ben a 

változásokat. 

                                                 
3
 Kérjük, a nem megfelelő részt törölni! 



mellett döntöttünk. 

Az újabb digitális pedagógiai-

módszertani csomagok kiválasztá-

sánál fő alapelv volt, hogy a válasz-

tott csomagok illeszkedjenek a 

DOS és az EFOP-3.2.3-17 Digitális 

környezet a köznevelésben című 

felhívás célkitűzéseihez, valamint 

az intézményi fejlesztési feladatok-

hoz és tevékenységekhez. Fontos 

szempont volt az is, hogy az adap-

táció folyamata ne vonja magával a 

pályázat pénzügyi módosítását, va-

lamint további beszerzéseket. Ki-

emelt szempont volt továbbá, hogy 

az adaptálandó módszertani csoma-

gok ne legyenek ismeretlenek peda-

gógusaink számára. A változtatás-

ban érintett képességterületek a 

szövegértés, amelynek a fejlesztése 

történelem és magyar nyelv és iro-

dalom tantárgyak keretében valósul 

meg, valamint a természettudomá-

nyos készségfejlesztés, amelyik a 

technika, életvitel és gyakorlat tan-

tárgy keretébe ágyazódik be. Ezért 

olyan módszertani csomagokat vá-

lasztottunk, amelyekkel a szövegér-

tési képességek és a természettu-

dományos készségfejlesztés is 

megvalósítható, és az érintett tan-

tárgyak menetébe is beépíthetőek. 

A pályázatban résztvevő tananyag-

fejlesztők személyében is módosu-

lás történt, Erdős-Gojdár Anna tar-

tós távolléte miatt. A magyar kom-

petenciafejlesztést Szilágyi Erika 

német-magyar szakos tanár vette át 

2019. szeptember 1-től. 

 

1. Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása 

1.1 A gyakorlatban al-
kalmazott digitális 
pedagógiai eszköz-
tár bemutatása, fej-
lesztési szükségletek  

1.1.1 Az intézmény 
módszertani 
felkészültsége 
a digitális 

   



kompetencia 
fejlesztés te-
rületén 

1.1.2 Fejlesztési 

szükségletek 

   

1.2 Az intézményi 
szervezeti és 

humán feltéte-

lek bemutatá-

sa, fejlesztési 

szükségletek  

1.2.1 Az intézmé-

nyi szerveze-

ti struktúra és 

a rendelke-

zésre álló 

humán erő-

forrás bemu-

tatása 

   

1.2.2 Fejlesztési 

szükségletek 

   

1.3 A rendelkezésre 
álló infrastruk-

túra, eszköz-

park bemuta-

tása, fejlesztési 

szükségletek 

1.3.1 Az intéz-

mény esz-

közellátott-

sága 

   

1.3.2 Fejlesztési 

szükségletek 

   

1.4 Vízió    

2. Intézményi fejlesztési célok meghatározása 

2.1 A pedagógiai cé-

lok kijelölése a 

digitális peda-

gógia területén 

   

2.2 Az érintett fej-

lesztési célcso-

portok meghatá-

rozása 

Közvetlen 

célcsoport 

bevont pe-

dagógusok 

(4 fő) 13. 

old. 

Közvetlen célcsoport bevont peda-

gógusok (4 fő) 

A digitális 

módszertani 

asszisztens, 

Balázsné 

Mónus Ani-

kó távozásá-

val annak 

feladatait 

egy már be-

vont peda-

gógus vette 



át, Szalay 

Balázs Ist-

ván. 

2.3 Az intézmény 

szervezeti és 

humán feltétele-

inek javítására, 

fejlesztésére 

vonatkozó célok 

   

2.4 Infrastruktúra és 

eszközpark fej-

lesztésére vo-

natkozó célok  

   

2.5 Lehatárolás, szi-

nergia 

   

2.6 A fenntartható-

ságra vonatkozó 

cél  

   

3. A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása 



 

3.1 A di-

gitál

is 

pe-

dagó

giai-

mód

szer-

tani 

cso

mag 

meg

hatá-

rozá

sa 
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Matematika 5. évfolyam: GEOMATECH programcso-

mag, tanár: Szalay Balázs István 

 

A NAT alapelvei szerint a tanulók matematikai fejlődése és a 

tanulási folyamat során alapvető, hogy ki tudják választani és 

alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heu-

risztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomati-

kus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai 

stb.) és leírásokat. 

 

Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gya-

korlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő készségek ki-

alakítása, valamint az ezeket megalapozó képességek fejlesz-

tése. 

 

Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, al-

kotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben 

nem szorulhatnak háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. 

mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algeb-

rai, transzformációk) automatizált végzése sem. 

 

A választott digitális programcsomag módszertani elemei: 

o vizualitás: geometria és az algebra közti újszerű 

(2D/3D) vizuális kapcsolat megteremtése, érzékletes-

sé és megtapasztalhatóvá teszi a bonyolult feladatokat 

is; 

o dinamikusság, interaktivitást és „szórakoztatást” biz-

tosító technológia és alkalmazás; 

o hozzáférhetőség: időben és helyben korlátok nélküli 

hozzáférés, hagyományos és mobil technológiára op-

timalizáltság, felhő technológia; 

o élményalapú (experimental learning) tanulás: megte-

remti/kipróbálhatóvá teszi a tanulhatósághoz és az el-

sajátításhoz szükséges kölcsönhatásokat, logikai kap-

csolatokat. 

 

A csomag módszertani elemei megfelelően illeszkednek pe-

dagógia céljainkhoz. Az intézményben a Nemzeti Alaptan-

terv követelményeinek megfelelően ötödik évfolyamon heti 

négy órában tanítjuk a matematikát. A GEOMATECH prog-

ramcsomag digitális tanegységeinek száma 79, mely alkal-

mas a tananyagok tanórákon való legalább 40%-os bevezeté-

sére. 

 

 

Történelem - LEGO StoryStarter és Freestyle program-
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csomag, tanár: Kácsor Katalin 

 

A NAT előírásai szerint az 5–8. évfolyamokon a történelmi 

tananyag feldolgozásának alapelve a történetek elbeszélésén, 

megjelenítésén alapuló, tevékenység-központú történelemta-

nítás, amelynek egyik eszköze a jelentős történelmi szemé-

lyiségek bemutatása. 

 

A LEGO StoryStarter és Freestyle támogatja a szövegértési, 

szövegalkotási képesség fejlesztését. 

 

A Tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket al-

kothatnak, ezeket a korszerű IKT eszközök segítségével rög-

zíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik 

össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melye-

ket feliratokkal és narrációval láthatnak el, ezáltal élmény-

központúvá téve az oktatást. 

A választott programcsomag jól illeszkedik pedagógia prog-

ramunk céljaihoz, hiszen a helyi tantervben az 5–8. évfolya-

mon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alap-

vető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott 

szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. 

 

A felső tagozat első évében érdemes történetekkel kezdeni a 

kompetenciafejlesztést, hiszen a történetmesélés a legősibb 

módja az információ átadásának és megosztásának. A digitá-

lis IKT eszközök és applikációk alkalmazása elengedhetetlen 

a foglalkozások során. 

 

A Freestyle egységes pedagógiai szemléletben készült 

digitális oktatási és támogatási rendszer a közép- és általános 

iskolában oktató pedagógusok számára, amelyben a helyi 

igényekhez szabott saját tananyagfejlesztést helyezi 

központba. A tananyagfejlesztésben diákok és tanárok 

egyaránt részt vesznek és a sharing elvre épülő hálózatok 

kialakulása révén lehetővé válik az azonos tárgyakat tanító 

tanárok tananyagmegosztása, ezzel a rendelkezésre álló 

digitális tartalom rövid időn belüli megtöbbszörözése. A 

módszer alapvető eszközei közé tartozik az online 

kutatómunka, az információk szűrése és feldolgozása, kreatív 

tartalmak készítése, azok prezentációja, kollaboráció más 

diákokkal és tanárokkal. 

A programcsomag elérhetősége: 

https://docs.google.com/document/d/14PfyAJIflubYG5BVQ

Z3H4lesxkH7WI78usBIFDiNgLQ/edit 
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Technika, életvitel és gyakorlat - LEGO StoryStarter 

programcsomag, és Kiterjesztett blended learning tanár: 

Purak Ákos 

 

A NAT előírásai szerint a technika, életvitel és gyakorlat 

tantárgy tanításának célja az 5–6. 

évfolyamon az, hogy az 1–4. évfolyamon történő irányított 

játékos cselekvések során nyert 

tapasztalatok újabbakkal egészüljenek ki, és az élményszerű 

megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. 

 

Az életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és 

meggyőző módszerek révén a tanulók alapkészségei erősöd-

jenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, 

elvontabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a 

tanterem védett környezetéből, a játékos tevékenységek he-

lyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói 

tevékenységek feltételei és következményei egyre életsze-

rűbbé válnak. 

 

A LEGO StoryStarter támogatja a szövegértési kompetenciák 

fejlesztését. 

 

A LEGO StoryStarter támogatja a szövegértési kompetenciák 

fejlesztését. A tanulók a LEGO elemek felhasználásával al-

kothatnak, ezeket a korszerű IKT eszközök segítségével rög-

zíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik 

össze: meséket, kiadványokat, filmeket 

tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak 

el, ezáltal élményközpontúvá téve az oktatást. A digitális IKT 

eszközök és applikációk alkalmazása elengedhetetlen a fog-

lalkozások során. Ez alapján a csomag módszertani elemei 

megfelelően illeszkednek pedagógia céljainkhoz. 

 

A természettudományos kompetenciafejlesztésre kidolgozott 

Kiterjesztett blended learning csomag célja a természettudo-

mányos megismerés fejlesztése mellett a tanórai keretek kö-

zött a blended learning keretben történő tanulás-tanítás, a 

természettudományos megismerés, kísérletezés, modellalko-

tás fejlesztése. Szem előtt tartja a hagyományos eszközkész-

let és az IKT együttes beépítését, közös használatát. A több 

oldalról megközelített, vagyis többféle eszközt, alkalmazást, 

programot tartalmazó tanulásfejlesztés által lehetőség válik a 

többek között a probléma-alapú, a többszintű gondolkodás, a 

kezdeményezőképesség, az alkotó-és újítókészség, a kreativi-

tás fejlesztésére is.  A módszer  egy olyan lehetőség, amely 

egyben hozzájárul a minőségi oktatáshoz, az oktatási folya-

matok fejlesztése mellett az egyén széleskörűen támogatott 

képességeinek, készségeinek az life-long- és life-wide-
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learning jegyében történő tanulás-tanításhoz egyaránt. A 

csomag célkitűzéseinek fő pillérei a tananyag változatos elsa-

játítása, kollaboratív feldolgozása, majd a tudás alkalmazása 

projektmódszer keretében. 

A programcsomag elérhetősége: 

https://docs.google.com/document/d/1su7Tc-

OJrZiQDUDqob6fW4zTWXnH5GW86-OAj9l3rGs/edit 

 

Magyar - LEGO StoryStarter és Freestyle programcso-

mag, tanár: Szilágyi Erika 

 

A NAT szerint az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a 

nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi 

kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók 

életkoruknak megfelel szinten birtokolják a szóbeli és írásbe-

li kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkci-

onális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és 

megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, 

valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 

gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igé-

nyét. 

 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és alkotási tudá-

sa teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttmű-

ködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tuda-

tos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elem-

zésére, kritikai feldolgozására. 

 

A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenci-

ák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képes-

ség fejlesztését. A Tanulók a LEGO elemek felhasználásával 

jeleneteket alkothatnak, ezeket a korszerű IKT eszközök se-

gítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történet-

té fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhet-

nek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el, ezáltal 

élményközpontúvá téve az oktatást. 

 

A választott programcsomag jól illeszkedik pedagógia prog-

ramunk céljaihoz, hiszen a helyi tantervben az 5–8. évfolya-

mon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alap-

vető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott 

szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, 

újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. 

 

A felső tagozat első évében érdemes mesékkel kezdeni a 

kompetenciafejlesztést, hiszen a történetmesélés a legősibb 

módja az információ átadásának és megosztásának. 

 

A digitális IKT eszközök és applikációk alkalmazása elen-
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gedhetetlen a foglalkozások során. 

 

Célunk, hogy a második tanévben a digitális módszertannal 

segített tanórák terjedjenek ki a hatodik évfolyamra is. A 

fenntartási időszakban tervezzük a 7. és 8. évfolyamokra a 

programcsomagok implementációját a bevont partnerintéz-

ményekkel való együttműködésben. 2022-re a teljes felső 

tagozatra kiterjesztjük a matematika, technika, életvitel és 

gyakorlat, magyar és történelem tárgyak keretében, valamint 

az alsó tagozaton is minél szélesebb körben. 

 

A bevonásra kerülő pedagógusok kiválasztásánál fő szem-

pont volt, hogy a programban résztvevő pedagógusaink szé-

les körét képviseljék a különböző szaktárgyaknak, a humán 

és a reál szakok egyaránt képviselve legyenek. A kiválasztott 

pedagógusok mindegyike többéves tapasztalattal rendelkezik 

a saját szaktárgya terén, az IKT tanórai alkalmazásában van 

jártasságuk, és képesek az elsajátított új módszereket továb-

badni kollégáik számára. A programba 4 pedagógust megva-

lósítóként és 1 pedagógust digitális módszertani asszisztens-

ként tervezünk bevonni. 

 

 

Szalay Balázs István – megvalósító (digitális pedagógiai 

módszertan tanórai alkalmazásában résztvevő pedagó-

gus, digitális módszertani asszisztens) 

 

Matematika-informatika szakos tanár, kiemelkedő területe a 

tehetséggondozás. 

 

Az elmúlt tanévek során a hagyományos iskolai matematika 

versenyekre készített versenyfeladatokat, illetve több alka-

lommal kísért diákokat helyi és szegedi versenyekre. 

 

A tehetséggondozás mellett fontos szerepet tulajdonít a fel-

zárkóztatásnak is, keresi a módszertani megújulás lehetősé-

geit. A tantárgyi koncentráció fontosságát vallja, figyelmet 

fordít a tanulási képességek, általános gondolkodási képessé-

gek, digitális kompetencia fejlesztésére. E tanévtől folyama-

tosan kutatja a programozás, mint tanórán kívüli tantárgy 

módszertani lehetőségeit. 

 

A LEGO-robot programozási szakkörön elsődleges célja a 

programozás, mint általános gondolkodási művelet fejleszté-

se. 

 

Szilágyi Erika – megvalósító (digitális pedagógiai mód-

szertan tanórai alkalmazásában résztvevő pedagógus) 

 

Magyar-német szakos végzettségű pályakezdő tanár, aki si-



keres minősítő vizsgát tett. A Hódmezővásárhelyi Varga Ta-

más Általános Iskolában némettanárként dolgozik. Munkája 

során a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek egyéni fej-

lesztését segíti. Nyitott személyisége, fiatalos lendülete segíti 

munkáját. Az intézményi innovációban szívesen vállal szere-

pet. Digitális eszköztárát, módszertani tudását biztosan hasz-

nálja és alkalmazza a tanórákon, nyitott az új lehetőségek 

iránt. 

 

Kácsor Katalin – megvalósító (digitális pedagógiai mód-

szertan tanórai alkalmazásában résztvevő pedagógus) 

 

Magyar-történelem szakos tanár, a színjátszó kör vezetője. 

 

Az egész napos iskola keretén belül figyelemmel kíséri a 

tanulók szabadidős tevékenységét, tanulmányi eredményeit, 

tanulási szokásait. Nyitott és rugalmas az új módszerek meg-

ismerésében, kipróbálásában és alkalmazásában. 

 

Az Ygeneráció tagjaként nem jelent gondot számára a digitá-

lis eszközök mindennapos használata. Munkája folyamán 

fontosnak tartja a játékosságot, erre pedig remek lehetőséget 

biztosít a LEGO Education által kifejlesztett Story Starter 

készlet, mely során a diákokkal közösen életre keltik a fel-

dolgozandó olvasmányokat, tanult történelmi eseményeket, 

LEGO kockából megépítik azokat, majd a szoftver segítsé-

gével képregényt készítenek a feldolgozott történetről, ese-

ményről. 

 

Purak Ákos – megvalósító (digitális pedagógiai módszer-

tan tanórai alkalmazásában résztvevő pedagógus) 

 

Vizuális- és környezetkultúra kultúra szakos tanár, alkalma-

zott grafikus. 

 

Az iskolai rajz és technika órák mellett a szegedi Szivárvány 

Alapfokú Művészeti Iskolában a vizuális nevelés tantárgy 

oktatója. Alkotó művész, aki a kreativitás kibontakoztatására 

törekszik munkája során. Iskolai projektekhez köthető kiállí-

tások szervezője. Újszerű ötletei, fiatalos lendülete miatt a 

gyerekek körében népszerű. 

 

A felhasználói számítógépes ismereteken túl jártas a 

Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw programok alkal-

mazásában is. A LEGO StoryStarter csomag szoftverhaszná-

latának kísérletező pedagógusa. 
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4. Disszemináció 

    

5. Fenntarthatóság 
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BEVEZETÉS 
Jelen dokumentum az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című felhíváshoz 

kapcsolódóan tartalmazza a teljes állapotfelmérést az intézményben alkalmazott digitális pe-

dagógiai módszerekről, szervezeti és humán feltételeiről, a rendelkezésre álló IKT eszközei-

ről. 

Kijelöli digitális pedagógiai céljainkat, az érintett fejlesztési célcsoportokat, a szervezeti és 

humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, valamint az infrastruk-

túra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó törekvéseket. 

Specifikálja a projekt bevezetésével kapcsolatos fejlesztési feladatokat, tevékenységeket, kitér 

a bevezetendő digitális pedagógiai-módszertani csomag kiválasztásának indoklására, az adap-

tálásához szükséges felkészítő tevékenységek meghatározására, az érintett pedagógusok fel-

készítésére. Összefoglalja a kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag eredményes 

bevezetését és alkalmazását támogató pedagógiai szolgáltatásokat, az infrastrukturális feltéte-

leket, a digitális pedagógia intézményi gyakorlatba történő beépüléséhez szükséges humán-

erőforrással kapcsolatos feltételek megteremtéséhez szükséges fejlesztési tevékenységeket, 

valamint a fenntarthatóságra és a szakmai együttműködések kialakítására vonatkozó elképze-

léseket. 

Az intézményi digitális fejlesztési terv az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelés-

ben” című pályázati kiírás, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában (DOS) 

foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-

eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és 

eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség) alapján készült, összhangban a Nemzeti 

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a Köznevelés-

fejlesztési Stratégia célkitűzéseivel. 

I. HELYZETELEMZÉS, FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 
Az intézmény digitális pedagógiai eszköztárának bővülését a TÁMOP-3.1.4, a TIOP-1.1.1, a 

HEFOP 3.1.4, a TIOP 1.2.3, és aTÁMOP 3.1.7pályázatokban bevezetett új módszerek segítet-

ték. A pályázatok jóvoltából nemcsak az infrastrukturális ellátottság javult, hanem a bevonás, 

képzések, mentorálás hatására a pedagógusok kompetencia-alapú oktatással és digitális peda-

gógiai módszerekkel kapcsolatos szemlélete is. A pályázat hatására elindult a projektekben 

való gondolkodás, témanapok, témahetek, különböző kooperatív és kollaboratív technikák 

kerültek bevezetésre elsősorban az alapkompetenciák területén. 

A rendelkezésre álló infrastruktúrára építve pedagógusaink elsősorban az alkalmazott tan-

könyvekhez készült digitális tananyagokat (legsűrűbben Mozabook) és az interneten elérhető 

anyagokat használják a tanórákon (Facebook csoportokban megosztott anyagok, feladatok, 

Okosdoboz stb.). Néhányan saját tananyagot készítenek a Smart, illetve Activ Inspire szoftve-

rek segítségével, illetve ingyenes online elérhető alkalmazások segítségével (pl. 

LearningApps, Quizlet, különböző szófelhő-készítő és gondolattérkép alkalmazások). A tanu-

lói laptopokra telepített Marconi (matematikagyakorló) szoftver sűrűn és jól használható, a 

gyerekek nagyon kedvelik. 



A LEGOMatek foglalkozások tartását 2016 márciusában vezettük be, mely program megvaló-

sításához szintén elengedhetetlen feltétel az internet, valamint a kivetítés megvalósítása bár-

milyen formában (interaktív tábla vagy projektor). 

Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetével, valamint a H-Didakt Kft-vel 

kötött együttműködési megállapodás keretében veszünk részt a programban, mely során fel-

készítésben részesültünk és egyosztálynyi oktatókészletet kaptunk. Folyamatos kapcsolatban 

állunk jelenleg is partnereinkkel és tapasztalatainkat megosztjuk a MoreToMath csoportban. 

Az interaktív táblák használata nemcsak a tanórákon, hanem a délutáni foglalkozásokon is 

népszerű, közkedvelt mind alsó és felső tagozaton. Tehetséggondozó szakköreinknek is min-

dennapos kelléke az aktív tábla.A tanulói laptopok előkerülnek a szaktárgyi órák során, vala-

mint a tanuláson kívüli idő hasznos eltöltését, a böngészést és az önálló információszerzést is 

szolgálják. Sok tanuló nem rendelkezik otthon számítógéppel és Internet hozzáféréssel, de az 

iskolán belül lehetőségük van szabadidőben a számítógép használatra. 

Az iskolában öt éve került bevezetésre digitális napló, az évek folyamán többféle típus (Ma-

giszter, Taninform, Mozanapló), melyek használata a pedagógusok mindennapos tevékenysé-

gébe beépült, széles körűen elterjedt. A számítógépes munkaállomásokat napi szinten hasz-

nálják a pedagógusok, órai munkára való felkészüléshez, levelezéshez, böngészéshez, hivata-

los adminisztráció elvégzéséhez, közösségi oldalak meglátogatására és multimédiás elemek 

alkalmazására. A pedagógusok belső levelezőrendszert használnak, valamint belső hálózat is 

rendelkezésre áll mind a pedagógusok, mind a tanulók részére. A hálózatot a tanárok és a ta-

nulók is napi szinten használják. A tanulószobákban, valamint napközis csoportokban is elér-

hetőek tanulói laptopok, ezen kívül pedagógus felügyelete mellett délutánonként az informa-

tika terem számítógépei is a gyerekek rendelkezésére állnak. 

Az iskola rendelkezik saját weblappal (vargatamas.hu), melyet iskolánk egyik pedagógiai 

asszisztense frissít napi szinten. 

Intézményünk már második alkalommal vett részt a Digitális Témahét és EU Code Week 

programsorozatban, mely alkalmak nagyszerű lehetőséget és támogatást adtak pedagógusa-

inknak arra, hogy IKT tanítási módszereiket gazdagítsák. Nagy segítséget kaptunk az IVSZ 

munkatársaitól, akik egyrészt előadásukkal színesítették programsorozatunkat, valamint az ő 

közreműködésükkel eljuthattunk az EPAM céghez, ahol a gyakorlatban is megtapasztalhattuk 

az „digitális világ” szárnyalását. 

Már két alkalommal szerveztünk pedagógus kollégák számára konferenciát, melynek témája a 

digitális kompetencia a pedagógiában volt. 

Ezen kívül évek óta részt veszünk különböző projektek megvalósításában, melyek során az 

IKT alapú kommunikácós platformokat (e-mail, chat, skype, közösségi terek) használunk, 

valamint ezeken túl is folyamatosan keressük a lehetőséget a hazai és külföldi kapcsolatok 

kiépítésében. 

Részt veszünk mérés-értékelés terén a DIFER mérések online tesztelésében, valamint a Sze-

gedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoportja által 

meghirdetett pilot és nagymintás mérésekben. 



Fejlesztési szükségletek:  

Az utóbbi években végbement fejlesztések nagyban hozzájárultak a pedagógusok digitális 

módszertani kultúrájának fejlesztéséhez, azonban több területen nem történt még meg a teljes 

átállás. 

Az alábbi területeken szükségesek fejlesztések:  

o Tantárgyi keretek terén elsősorban a matematikát, a természettudományi tárgyakat és 

az idegen nyelvet tanító kollégák motiváltak az IKT alapú fejlesztések tanórai integrá-

lására. A többi tárgy esetében elsősorban a tankönyvekhez készült interaktív tan-

anyagok használata kap kiemelkedő szerepet. Fontos lenne a digitális tartalmak létre-

hozásának valamint megosztásának ösztönzése minden tantárgy keretein belül, külö-

nös tekintettel az alapkompetenciák, a kollaboratív és komplex problémamegoldás, va-

lamint a kreativitás területén. 

o Szükség lenne megfelelő mennyiségű és minőségű digitális tananyagra, mely 

könnyen elérhető a pedagógus számára. 

o Önálló ismeretszerzés terén a tanulók számára rendelkezésre álló digitális eszközök 

használatának lehetőségei korlátozottak, ezért szükséges ezek beszerzése. 

o Online térben végzett közös alkotómunka szorgalmazása, támogatása. 

o Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók megsegítése terén korlátozottan jelenik meg a 

saját tanulási utak kijelölése, egyéni szinthez illeszkedő fejlesztés megvalósítása. 

o A biztonságos internethasználat és médiatudatosságra való neveléskiterjesztése min-

den tantárgyra. 

o A legtöbb tantárgy esetében elsősorban a tanári előadás, bemutatók kiegészítése érde-

kében kerülnek alkalmazásra digitális eszközök, ezért feladatunk, hogy a tanulás fo-

lyamatába beépített tartalmak számának növelése. 

o Az informatika oktatás kibővítése. 

o Az iskolán kívüli kapcsolatok bővítése, jó gyakorlatok átvétele, csatlakozás online ta-

nári közösségekhez. 

o A digitális mérés-értékelés beépítése a tanulási-tanítási folyamatba. 

3) Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési szükségletek 

megjelölésével 

A 43 fős tantestület pedagógusai közül két pedagógus rendelkezik informatikatanári szakkép-

zettséggel, a tantestületi tagok közül 10 fő végzett különböző alapfokú számítógép- kezelő, 

használói tanúsítványt. Hat fő rendelkezik ECDL vizsgával, egy tanár szerzett mérés-értékelés 

szakvizsgát. 

Az intézményben önálló informatikai munkaközösség nem működik, az informatikatanárok a 

reál munkaközösség tagjai. 

Az intézmény rendszergazdai ellátásáról a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató 

Zrt informatikai csoport gondoskodik. Ők oldják meg a számítástechnikai eszközök üzemelte-

tését (hálózat karbantartását, fejlesztését, a számítógépek és perifériális eszközök beállítását, 

felügyeletét). 

Az informatika tantárgy oktatása a 6-8. évfolyam az informatikateremben történik, minden 



tanulónak külön gép áll rendelkezésre. Hetente egyszer informatika szakkör működik a felső 

tagozatos tanulók részére. Alsó tagozaton, első osztálytól kezdve működik iskolánkban prog-

ramozás szakkör. 

Az egyéb tantárgyak tanításánál a pedagógusok egyre több tantárgy keretében alkalmaznak 

digitális eszközöket, jellemzően alsó tagozaton, míg felsőben természettudományos, matema-

tika, magyar nyelv, történelem, illetve nyelv-, és rajzórákon. 

Fejlesztési szükségletek: 

o Digitális kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó továbbképzéseken részvétel lehetősége, 

a belső tudásmegosztás, valamint a különböző online pedagógiai módszertani közös-

ségekben való részvétel szorgalmazása. 

o A jelenleg kérhető mentori, szaktanácsadói támogatások bővítése. 

o Digitális módszertani asszisztensek alkalmazásának lehetősége.  

o Az intézmény szervezeti keretei adottak a digitális oktatási elemek bevezetésére, mind 

a tanórák, mind a tanórákon kívüli foglalkozások keretében biztosítható a lehetőség a 

módszertani átállásra. 

o A humán feltételek megfelelőek, elsősorban az alsó tagozaton tanító pedagógusok mo-

tiváltak, szükséges a felső tagozaton tanító szaktanárok minél szélesebb körű bevonása 

és motiválása. 

4) A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési szükségletek 

megjelölésével 

Informatikai hálózat 

Az intézmény Internet hozzáférése SULINET 50/50Mbit/s, (HVSZ Zrt Optikai kapcsolat 

10/10 mbit/s). Jelenleg az összes tanterem Internet ellátása megoldott, az ott működő összes 

munkaállomás rendelkezik hálózati kapcsolattal. Egy informatika szaktanterem biztosít a ta-

nulók számára internet hozzáférést. Az összes tanári munkaállomás kapcsolódik a hálózathoz. 

Az intézmény közösségi terei is (pl. könyvtár, tanári) 100 százalékban lefedettek Internet el-

éréssel. A szaktantermekben a tanári munkaállomás mellett a mobil tanulói munkaállomások 

internet elérése is megoldott WIFI hálózat alkalmazásával. A hálózatunk teljes mértékben 

lefedi ugyan az iskolát, de azonos időben nagy mennyiségű (már osztályszintű) felhasználást 

nem képes nyújtani. 

IKT eszközök 

Az intézmény 11 interaktív csomaggal (interaktív tábla, projektor, laptop) rendelkezik, és egy 

hordozható projektor áll rendelkezésünkre. További 4 teremben van felszerelve projektor és 

megtalálható a hozzá tartozó laptop. Egy osztálynyi gyereket kiszolgáló szavazórendszerünk 

van. Teremfelügyeleti rendszer jelenleg iskolánkban nincs. Videokonferencia rendszerrel nem 

rendelkezik intézményünk 

Az intézmény rendelkezik még 1 db digitális kamerával és 6 db digitális fényképezőgéppel, 

egy vonalkód olvasóval és 4 db programozható robottal is. 

Mobil munkaállomás pedagógusaink számára elérhető, összesen 4 darab notebook, tanulóink 

számára 117 darab netbook formájában. 

Tanulóink elsősorban asztali számítógépeken dolgoznak, ezek megoszlása a következő: 



Helyiség 
Helyiségek 

száma 
Gépek száma 

Számítástechnika szaktanterem  1 23 

Szertárak  4 0 

Tanári szoba  2 3 

Könyvtár  2 12 

Irodák  4 5 

Egyéb (Lego-szoba, fejlesztő szobák) 4 4 

Az eszközeink 90 százaléka 3 évesnél idősebb. 

Egyéb digitális eszközeink száma (fényképezőgép, kamera) a tanulói létszámhoz képest ala-

csony. 

A beszerzések a következő ütemezésben történtek: 

 2005: HEFOP 3.1.1 - 1 tantermi csomag 

 2008: TIOP 1.1.1 7 - tantermi csomag és 11 db asztali számítógép 

 2009: TÁMOP 3.1.4 - 4 db laptop 

 2010: TIOP 1.1.1 - 117 db tanulói laptop és 5 laptop 

 2011: TÁMOP 3.1.7. - 1 db laptop 

 2012: TIOP 1.2.3 - 12 db vékony kliens és 1 db vonalkódolvasó 

 2012: TÁMOP 3.1.4 - 2 tantermi csomag 

 2012: TIOP 1.1.1 - 1 db tantermi csomag, 4 db laptop, 1 db válaszadó rendszer 

 2015: TÁMOP 3.1.4C - 1 db projektor, 1db laptop, 2 db digitális fényképező 

 2015: TIOP 1.1.1A - 13 db asztali számítógép 

IKT tartalom, szoftverek  

Szoftverek: 

Típusa Fajtái 

Operációs rendszer  Windows 7/Windows 10  

Szövegszerkesztő  WORD 2010 / 2016  

Táblázatkezelő  EXCEL 2010 / 2016  

Adatbázis-kezelő  ACCESS 2010 / 2016  

Prezentációs program  POWER POINT 2010 / 2016  

Plakátkészítő program PUBLISHER 2010 / 2016 

Speciális szakmai szoftver  Mozanapló, KIRA 

Tantárgyi oktatóprogramok  COMENIUS LOGO, MANO  

Táblaszoftverek  Active Inspire, Smart,  

Egyéb  LEGO Matek 

 

A szerverek és a munkaállomások operációs rendszere jogtiszta, a felsorolt szoftverek szintén 

jogtiszta példányok. Azonban a változó követelmények és biztonsági kockázatok miatt is fris-

sítésre szorulnak a listában megjelölt tételek. 

Digitális tananyagot főleg az alábbi műveltségi területekre szereztünk be: Matematika, Ember 



a természetben,Idegen nyelv. Térítésmentesen használható digitális tartalom az alábbi formá-

ban ismert és alkalmazott az intézményben: NKP Portál és az E-mentor, ezen felül különböző 

feladatkészítő alkalmazások, szófelhő és gondolattérkép készítő alkalmazások használatosak. 

A rendelkezésre álló tartalmak jórészt pályázatok útján kerültek az intézménybe, s az új meg-

oldásokat kereső pedagógusok alkalmazták először őket. A tartalmak csak részben fedik le a 

tananyagszükségletet. 

Belső tartalomszolgáltatás 

Az intézmény rendelkezik saját file szerverrel. Nincs saját webszerverünk, a webszolgáltatást 

a HVSZ Zrt. végzi. 

Az intézmény az alábbi információkat osztja meg weboldalán keresztül a fenntartó, a szülők 

és a tanulók számára 

o a tanév rendjére vonatkozó információk, 

o az intézmény bemutatása 

o tanulmányi versenyek, kirándulások, rendezvények. 

o pályázatokhoz kapcsolódó anyagok, információk 

o tájékoztatók az aktualitásokról, fényképek 

Létrehoztuk iskolánk Facebook oldalát is, melyen keresztül hamarabb elérjük a szülőket. Itt is 

megosztunk minden fontos eseményt, majd az azokról készült élményeket is, valamint itt is 

megtalálható minden aktuális felhívás, eredmény, fénykép. 

Adatbiztonság 

Vírusvédelem 

o munkaállomások vírusvédelme: Free Avast/Avira 

o szervereink vírusvédelme: Free Avast 

Az intézményben az alkalmazott rendszerek és a digitálisan kezelt adatok biztonsági besorolá-

sa még nem történt meg. Részleges biztonsági mentés történik az alábbi rendszerekről: 

fileszerver oktatási anyag kötete, az intézmény adminisztrátori kötete. Jelentős adatvesztés 

nem történt az elmúlt öt évben. Kisebb vírusfertőzésektől eltekintve rendszereink megfelelően 

működnek. A régebbi biztonsági mentések rendszerezése és újraarchiválása még nem történt 

meg. 

Fejlesztési szükségletek: 

o Okoseszközök (tabletek és az okostelefonok) beszerzése, hiszen az interaktív táblákon 

és laptopokon kívül egyéb digitális eszközzel nem rendelkezi iskolánk 

o Az intézmény IKT eszközökkel való ellátottsága átlagos, a beszerzett eszközök 90 

százaléka 3 évnél régebbi. A meglévő interaktív táblák és projektorok alkatrészcseréje 

megoldatlan, a tanulói laptopok nem működnek megbízhatóan. A tantermi menedzs-

ment nem működik megbízhatóan. 

o Célunk, hogy 120 db androidos tablet és 30 db okostelefon álljon a tanítás szolgála-

tában, mellyel megoldható az iskolai számonkérések legnagyobb részének online 

megvalósítása, és alkalmas az egyéni és csoportos munkák digitális eszközökkel való 

végzésére is. 

o A kábeles hálózat jól strukturált aktív eszközei fejlesztésre szorulnak, a vezeték nél-

küli hálózat is bővítésre és fejlesztésre szorul. A rendelkezésre álló sávszélesség nem 



elegendő az összes terem ellátásához, valamint a WIFI sem tudja kezelni a 10 fölötti 

géphasználatot. Csak a szerverterület és a számítástechnikai labor ellátása megfelelő. 

A közösségi területek gyengén lefedettek. A tantermek, az informatikai és egyéb szak-

tantermek, illetve az egyéb funkciójú helyiségek gazdasági területek rendelkeznek 

elégséges számú vezetékes informatikai végponttokkal és wifi lefedettséggel, de ezek 

bővítése szükséges lehet, pl. tanulói hálózat kialakítása indokolt. A fentiek megfelelő-

en szükséges: 

o az iskola teljeskörű vezetéknélküli hálózat lefedettségét is megvalósítani úgy, hogy 

azt a diákok és tanárok egyaránt elérjék. 

o az IKT eszközzel nem rendelkező termek számának csökkentése, illetve a már meglé-

vő, elavult eszközök cseréje. 

o a meglévő interaktív táblák és projektorok alkatrészcseréjének, javításának, karbantar-

tásának megoldása. 

o teremfelügyeleti rendszer alkalmazása minden tanulói munkaállomáson 

o A rendelkezésre álló IKT tartalom és szoftverek csak részben fedik le a tantárgyakat és 

a szükségletük, jórészük elavult. Egyéni bánásmódot igénylő tanulóink részére speciá-

lis szoftverek beszerzés, a fejlesztő szobába több munkaállomás biztosítása. 

o Az intézmény weboldala fejlesztése szorul, mobilbarát nézet kialakítására igény mu-

tatkozik. 

o A rendszerek vírusvédelme ingyenes szoftverekkel biztosított,de az esetleges támadá-

sok esetén a teendők nem rögzítettek. Az adatkezelés és mentés nem szabályozott, 

nem kielégítő. Az adatbiztonsági szabályzat aktualizálásra szorul. A rendszeres biz-

tonsági mentés eszközfeltételei nem biztosítottak. 

III) INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Az intézményi fejlesztési célok a DOS és az EFOP-3.2.3 „Digitális környezet a köznevelés-

ben” című pályázat célkitűzéseivel összhangban kerülnek meghatározásra. Fő fejlesztési cé-

lunk hogy a pedagógusok IKT-tudása, módszertani kultúrája, motivációja és használata fej-

lődjön és feleljen meg a digitális oktatás követelményeinek. Az IKT-eszközök használata 

minden tantárgy esetében beépüljön a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába. Célunk, 

hogy fejlődjön a tanulók szövegértési, matematikai, természettudományos, problémamegoldó 

és kreatív kompetenciája. 

2) Pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén, az egyes 

tanulócsoportok, korosztályok, tartalmi területek speciális igényeihez 

igazítva 

o Pedagógusaink digitális kompetenciáinak fejlesztése akkreditált továbbképzé-

seken való részvétellel. (intézményünk vonatkozásában 10 fő) 

o Az összeállított vagy választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tar-

talomfejlesztés: digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digi-



tális projekt leírások, stb.) létrehozása (bevont pedagógusonként és tanévenként 

legalább 10 db). 

o Atartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portálon. 

o Implementációt biztosító események (szakmai napok, workshop-ok, videokon-

ferenciák, tantestületi tréningek) szervezése, online tanári közösségek kialakítá-

sa, a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott 

tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában) megvalósí-

tása. 

o Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő prog-

ram szervezése. 

o A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és a szülői közösségre 

szabott szemléletformáló kampány tervezése és megvalósítása a digitális peda-

gógia bevezetéséről. 

o A digitális mérés-értékelés épüljön be a tanítás-tanulás gyakorlatába. Digitális 

mérés-értékelési rendszerek bevezetésével az elektronikus tudásfelmérés általá-

nossá tétele, amely lehetővé teszi elsősorban a diagnosztikus és a formatív érté-

kelés támogatását széles értékelési eszközkészlet kialakításával. 

o A tanulók számára minél szélesebb körben biztosítani a digitális eszközök 

használatát az egyéni ismeretszerzés, tudásmegosztás, az egymás közötti kolla-

boráció, valamint teljesítményük mérése és értékelése, a tanultak számonkérése 

terén. A tanulók saját eszközeinek bevonásával (BYOD) bővülhetne a digitális 

módszertani eszköztár. Az egyenlő esélyek megteremtése érdekében a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eszközzel való ellátása szükséges. 

o A tanítás-tanulás folyamata segítse és támogassa az egyéni bánásmódot 

igénylő tanulókat a felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében, 

illetve tehetségük és saját képességeik kiteljesítésében, kihasználva az IKT lehe-

tőségeit. A differenciálás megszervezésével lehetővé válik az egyéni tanulási 

utaknak és szinthez illeszkedő fejlesztés megvalósítása, valamint a sajátos neve-

lési igényű tanulók eltérő ütemben történő fejlesztése. 

o A digitális kompetencia fejlesztése, illetve a meglévő digitális kompetencia 

használata, kiegészülve a médiatudatosságra neveléssel, szervesen épüljön be az 

összes tantárgy oktatásának feladatai közé. 

o A természettudományos tantárgyak elsajátításába épüljön be digitális szenzorok-

ra épülő mérésen, adatfeldolgozáson, kiértékelésen alapuló IKT gyakorlati al-

kalmazás és megjelenítés (digitális dataloggerek, szenzorok, 3D nyomtatás). 

o Már alsó tagozaton a programozás szakkör keretein belül megjelennek a prog-

ramozás tárgyi elemei: játékos algoritmizálás, folyamatszervezés, szabályalko-

tás. Felső tagozatra az egyik fő feladatunk, hogy a szakkörbe bevonható gyere-

kek száma növekedjen, a lemorzsolódást pedig próbáljuk minimalizálni. Ha egy 

jó alapra tudunk „építkezni”, akkor kitűzhető cél az eszközök felhasználói szintű 

kezelése (programozás alapjai, szenzorok beállítása stb.) 

o Iskolán kívüli kapcsolatok bővítése, létező hazai és nemzetközi, digitális tarta-

lom felkutatása és jó gyakorlatok átvétele. Aktív közreműködés a digitális okta-



tás elterjesztésében, konferenciákon, tudásmegosztó fórumokon való részvétel 

támogatása. 

3) Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása, közvetlen és 

közvetett célcsoportokra bontva 

Közvetlen célcsoport: 

Pedagógusok: 

o Minden pedagógus számára biztosítani a szükséges digitális pedagógiai-

módszertani továbbképzésben való részvételt. A belső tudásmegosztás ösztönzé-

se, valamint a különböző online pedagógiai módszertani közösségekben való 

részvétel támogatása. 

o A pedagógusok kapjanak módszertani és technikai támogatást a digitális oktatás, 

valamit a médiatudatosságra nevelés napi szintű megvalósításához mentori, 

szaktanácsadói támogatás keretében. 

o IKT digitális módszertani asszisztensek biztosítása 

o Alsó tagozatos tanulók körében cél az élménypedagógia alkalmazása, a tantár-

gyak és formális kereteken kívüli oktatásban a gamifikáció elterjesztése. Média-

tudatosságra való nevelés. 

o Felső tagozatos tanulók esetében fő cél az önálló tudás megszerzésének moti-

válása, önálló tartalmak létrehozása, web 2-es alkalmazások, prezentációs tech-

nikák, tudásmegosztó felületek használatának ösztönzése, kollaboratív munka-

formák bevezetése, médiatudatosságra való nevelés. 

o A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében az egyéni igényekhez alkalmaz-

kodó módszerek bevezetése, a tanuló egyéni tanulási üteméhez illeszkedő tan-

anyagok biztosítása. 

Közvetett célcsoport:  

o A szülők, iskolahasználók körében tudatosítani a digitális kompetenciák jelen-

tőségét a társadalmi, munkaerő piaci, felsőoktatási, és egész életen át tartó tanu-

lásban való sikeres részvétel lehetősége miatt. 

o A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézményeiben a digitális mód-

szertani kultúra minél szélesebb körben való terjesztése. 

o Az óvodák tájékoztatása az intézményben folyó digitális átállásról. 

7) Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, 

fejlesztésére vonatkozó célok bemutatása 

o Az intézmény szervezeti keretei lehetővé teszik a digitális oktatás implementálá-

sát és széleskörű elterjesztését az intézményben. Cél, hogy minél több tantárgy 

keretein belül jelenjenek meg a digitális oktatási tartalmak. 

o A szabadidős és a délutáni foglalkozások, valamint szakkörök, fejlesztő foglal-

kozások területén is terjedjenek el a digitális módszertanok. 

o A meglévő humánerőforrásra alapozva motiválni minél több pedagógust a digi-

tális átállás megvalósítására és a fejlesztésekben való részvételre. Állandó inno-



váció ösztönzése változatos munkaformák kialakítására, új tartalmak keresésére, 

készítésére. Maguk a pedagógusok is kapcsolódjanak be a szakterületüknek 

megfelelő Web 2-es közösségi terek munkájába. 

5)  Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok megjelölése 

o A vezetékes és vezeték nélküli informatikai hálózat alkalmas legyen az összes tante-

rem és érintett közösségi terület megfelelő mennyiségű és minőségű kommunikációjá-

nak biztosítására. Ebbe beleértjük az összes szaktantermet és a közösségi tereket is. Az 

intézmény számára a sávszélesség és kapacitás megfelelő legyen az oktatási tartalmak 

eléréséhez és a közösségi funkciók használatához. 

o A tantermi eszközök tekintetében a tantermek 100%-ának felszerelése interaktív meg-

jelenítő eszközzel és tanterem menedzsment szolgáltatás biztosítása a tanteremben lé-

vő számítógépek és mobil eszközök kezelésére (képernyőmegosztás, internetelérés le-

tiltása, felhasználó kezelés). 

o A szaktantermi eszközök esetében a szaktantermek 100%-ánakfelszerelése megjelení-

tésre alkalmas interaktív megjelenítő eszközzel és az ehhez szükséges szemüvegekkel. 

o 1 db 3D nyomtató beszerzése. 

o Egy számítástechnika szaktanteremben a fent leírt eszközökön felül 3 tanulónként egy 

programozható robot biztosítása. 

o A természettudományos szaktantermekben legyenek digitális dataloggerek, szenzorok 

a természettudományos kísérletek támogatására. 

o Multimédia labor kiépítése (digitális kamera, VR-megjelenítő, multimédia szerkeszté-

sére alkalmas munkaállomás és perifériák). 

o Minden pedagógus rendelkezzen egy laptoppal, amely alkalmas a digitális tanórákra 

való felkészülésre, a tanórák megtartására (interaktív megjelenítő vezérlésére), vala-

mint a digitális oktatási adminisztrációra. 

o Legyen lehetőség a tanulók saját eszközeinek bevonására a tanítási folyamatba. Azon 

tanulók esetében, akik nem rendelkeznek a szükséges digitális saját eszközzel, az isko-

la biztosítsa a megfelelő eszközt. Ehhez az internethálózat kibővítése is szükséges. 

o A pedagógusok számára az intézményben legyen elérhető olyan informatikai eszköz-

készlet (tablet, laptop vagy hibrid eszköz), amely a tanóra egy részében a tanulók 

meghatározott része vagy egésze számára hozzáférhető a tanteremben, vagy egy, a 

tantermen kívüli, erre a célra kijelölt térben. 

o A különböző műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT tartalom 

biztosítása. Ez történhet külső beszerzéssel, de építünk a belső innovációra is: mind 

tanári mind tanulói oldalról. A munkaközösségek mentori segítséggel feltérképezik a 

rendelkezésre álló anyagokat, s ütemezést készítenek a műveltségi területük minimális 

lefedésére, majd a tananyagbázis gazdagítására. 

o Egyéni bánásmódot igénylő tanulók (SNI, BTMN, tehetséges tanulók) részére tan-

anyagok beszerzése. 

o Az intézmény webhelyének fejlesztése, közösségi funkciókkal történő kiegészítése. A 

fenntartó és a szülők felé a szükséges folyamatos online információk biztosítása. A di-



ákok tanórán kívüli online IKT tartalomszolgáltatása. A tartalomszolgáltatás alakuljon 

át: legyen virtuális közösségi tér az esélyegyenlőség biztosításával. 

o Az eszközök, rendszerek és adatok biztonsági osztályokba sorolása. Szükség esetén a 

védett hálózati szegmensbe helyezése, az intézmény belső adatainak elkülönítése a di-

ákok és tanárok felhasználói tárhelyétől. A digitális adatkezelés szabályozása, a biz-

tonsági teendők rögzítése, beleértve a biztonsági mentés kérdését is, illetve a biztonsá-

gi frissítések ütemezését. Rendszeres biztonsági auditok szervezése, a látogatható 

webhelyek közül a káros tartalmúak szűrésének kiterjesztése az új munkaállomásokon 

is. 

V) A FEJLESZTÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 

2) A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása, a 

módszerek és eszközök kiválasztásának indoklásával 

A digitális pedagógiai módszertani csomag kiválasztásánál a következő szempontokat vettük 

figyelembe: 

o Általános iskolaként elsődleges feladatunk az alapkészségek fejlesztése, ezért a 

szövegértés, matematika és természettudományos készségfejlesztésnek kell 

dominálnia. 

o Fontos tanulóink problémamegoldó gondolkodásának támogatása, mely be-

épül a tantárgyak keretébe. 

o A kreativitás fejlesztése szintén teret kell, hogy kapjon. 

o Digitális írástudás, szövegértés fejlesztése, a digitális eszközök készségszinten 

történő használatának fejlesztése, mely igazodik a munkaerőpiaci elvárásokhoz 

is 

o M-learning az oktatásban való alkalmazási lehetőségeinek támogatása. 

o Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése. 

o A kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanulásának, tanításának támogatása. 

2) Az adott digitális pedagógiai-módszertani csomag adaptálásához, 

implementálásához szükséges felkészítő tevékenységek 

meghatározása, az érintett pedagógusok felkészítése 

A pilot program lebonyolításának ütemezését úgy szükséges tervezni, hogy a felkészülésről és 

a bevezetéshez szükséges feltételek megteremtéséről szóljon az első teljes tanévet megelőző 

időszak, a teljes tanévet lefedően történjen meg az alkalmazás, kísérleti kipróbálás.  

A felkészítő tevékenységek: 

o Bevont tanulócsoportok meghatározása (5. évfolyam). 

o Bevont pedagógusok kijelölése: matematika, magyar, rajz és technika, valamint 

természetismeret. 

o Munkacsoportok létrehozása a programba bevont intézményekkel közösen. 



o A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és a szülői közösségre 

szabott szemléletformáló kampány tervezése és megvalósítása a digitális peda-

gógia bevezetéséről. 

o Online tanári közösség kialakítása a programba bevont intézmények közötti 

kommunikáció, tapasztalatcsere könnyítése érdekében. 

o Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő progra-

mok szervezése. 

o Tájékozódás a digitális pedagógiai módszertanról. 

o A pedagógusok akkreditált továbbképzéseken való részvétele, digitális kompe-

tenciáinak fejlesztése, valamint a felkészülésüket biztosítótantestületi tréningek 

szervezése. 

o A pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani asszisztens alkalmazása, 

feladatainak kijelölése. 

o A továbbképzéseken tanult módszertani elemek kipróbálása, belső képzéssel 

azok továbbadása a többi pedagógus számára. 

o Az alkalmazandó programcsomag áttanulmányozása, az adaptáláshoz szükséges 

feltételek megteremtése. 

o A bevont tanulócsoportok felkészítése a digitális eszközök, szoftverek, progra-

mok használatára (informatika szakkört is érintve). 

o A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások 

(Helpdesk, rendszergazdai szolgáltatás) kialakítása. 

o A program keretében választott digitális pedagógiai módszertan beépítése az in-

tézmény pedagógiai programjába. 

o A bevont pedagógusok saját, illetve tanulóik munkájának támogatására digitális 

segédanyagokat készítenek, amelyet az NKP felületén kell megosztani. A pro-

jektbe bevont pedagógusok által létrehozott és az NKP-n megosztott digitális 

óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag száma bevont pedagógusonként és 

tanévenként legalább 10 db. 

4) A kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag eredményes 

bevezetését és alkalmazását támogató pedagógiai szolgáltatások 

bemutatása (kiemelten külső szakértői, szaktanácsadói támogatás 

igénybe vétele, folyamatba épített mentorálás) 

A pedagógusok szakmai támogatását úgy kell tervezni, hogy valamennyi pedagógus számára 

biztosított legyen a folyamatos támogatás. 

Szaktárgyi, illetve IKT szaktanácsadók folyamatos igénybevétele szükséges évente több alka-

lommal. 

Folyamatba épített mentorálás a bevont pedagógusok részére. 

Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előre-

haladását nyomon követő önértékelés, a digitális pedagógiai gyakorlat pedagógiai folyama-

tokba történő beépülésének vizsgálata, javaslatok megfogalmazása az intézményi digitális 

fejlesztési terv számára. 



Szakmai beszámoló készítése a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai Mód-

szertani Központ számára. 

5) A kiválasztott digitális pedagógiai módszer eredményes 

alkalmazhatóságának infrastrukturális feltételeinek 

meghatározása, a szükséges IKT eszközök, programhoz 

kapcsolódó taneszközök beszerzésére irányuló terv készítése 

Az intézményi digitális infrastruktúra fejlesztését a következő specifikáció szerint tervezzük 

megvalósítani: 

A tantermi eszközök tekintetében az alábbi fejlesztések szükségesek: 

o A tantermek 100%- felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel. 

o Tanterem menedzsment szolgáltatás biztosítása a tanteremben lévő számító-

gépek és mobil eszközök kezelésére (képernyőmegosztás, internetelérés letiltása, 

felhasználó kezelés). 

A szaktantermi eszközök esetében az alábbi fejlesztések szükségesek: 

o A szaktantermek 100%-ának felszerelése megjelenítésre alkalmas interaktív 

megjelenítő eszközzel és az ehhez szükséges szemüvegekkel. 

o 1 db 3D nyomtató beszerzése. 

o Egy számítástechnika szaktanteremben a fent leírt eszközökön felül 3 tanulón-

ként egy programozható robotot biztosítása. Ez legalább 10 db. 

o A természettudományos szaktantermekben legyenek digitális dataloggerek, 

szenzorok a természettudományos kísérletek támogatására. Legalább 15 db. 

o Multimédia labor kiépítése (3 db digitális kamera, 3 db VR-megjelenítő, 3 db, 

multimédia szerkesztésére alkalmas munkaállomás és perifériák). 

o Minden pedagógus rendelkezzen egy laptoppal (43 db), amely alkalmas a digi-

tális tanórákra való felkészülésre, a tanórák megtartására (interaktív megjelenítő 

vezérlésére), valamint a digitális oktatási adminisztrációra. 

o Legyen lehetőség a tanulók saját eszközeinek bevonására a tanítási folyamatba. 

Azon tanulók esetében, akik nem rendelkeznek a szükséges digitális saját esz-

közzel, az iskola tudjon biztosítani megfelelő eszközt (30 db okostelefon be-

szerzését tervezzük). Ehhez az internethálózat kibővítése is szükséges. 

o A pedagógusok számára az intézményben legyen elérhető olyan informatikai 

eszközkészlet (tablet, laptop vagy hibrid eszköz), amely a tanóra egy részében a 

tanulók meghatározott része vagy egésze számára hozzáférhető a tanteremben, 

vagy egy, a tantermen kívüli, erre a célra kijelölt térben. Az iskola létszámának 

30%-os lefedéséhez és a pedagógusok ellátásához 120 db tablet szükséges. 

o A különböző műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT 

tartalom biztosítása. Ez történhet külső beszerzéssel, de építünk a belső innová-

cióra is: mind tanári mind tanulói oldalról. A munkaközösségek mentori segít-

séggel feltérképezik a rendelkezésre álló anyagokat, s ütemezést készítenek a 

műveltségi területük minimális lefedésére, majd a tananyagbázis gazdagítására.  



o Egyéni bánásmódot igénylő tanulók részére tananyagok beszerzése. 

o Az intézmény webhelyének fejlesztése, közösségi funkciókkal történő kiegészí-

tése. A fenntartó és a szülők felé a szükséges folyamatos online információk biz-

tosítása. A diákok tanórán kívüli online IKT tartalomszolgáltatása. A tartalom-

szolgáltatás alakuljon át: legyen virtuális közösségi tér az esélyegyenlőség bizto-

sításával. 

o Az eszközök, rendszerek és adatok biztonsági osztályokba sorolása. Szükség 

esetén a védett hálózati szegmensbe helyezése, az intézmény belső adatainak el-

különítése a diákok és tanárok felhasználói tárhelyétől. A digitális adatkezelés 

szabályozása, a biztonsági teendők rögzítése, beleértve a biztonsági mentés kér-

dését is, illetve a biztonsági frissítések ütemezését. Rendszeres biztonsági audi-

tok szervezése, a látogatható webhelyek közül a káros tartalomúak szűrésének 

kiterjesztése az új munkaállomásokon is. 

6) A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba történő 

beépüléséhez szükséges humán-erőforrással kapcsolatos 

feltételek megteremtéséhez szükséges fejlesztési tevékenységek 

meghatározása (kiemelten a digitális pedagógia intézményi 

szintű koordinálása, digitális módszertani asszisztensi, illetve 

rendszergazdai feladatok megszervezése) 

A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba épülésnek fontos feltétele a vezetők és pedagó-

gusok elkötelezettsége. A folyamat koordinálása vezetői szinten történik, kiemelt szerepet 

kapnak az igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők, informatika szaktanárok. 

A folyamat segítéséhez digitális módszertani asszisztensek szükségesek. 

A rendszergazdai feladatok zökkenőmentes ellátásának biztosításához létszámbővítés szüksé-

ges. 

7) A fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága és a digitális pedagógiai 

szemlélet elterjedése érdekében tervezett disszeminációs, 

tudásmegosztó tevékenységek bemutatása (pl. tantestületi 

workshopok, pedagógusok jó gyakorlatainak, tapasztalatainak 

megosztása intézményen belül és intézmények között, szülők 

tájékoztatása és involválása a digitális oktatás irányában) 

Az intézmény félévente szervez, félnapos (3–4 órás) interaktív, személyes jelenléten alapuló 

rendezvényt, amelynek keretében bemutatja a digitális pedagógiai eszköztárának fejlesztése 

érdekében tett tevékenységeit, elért eredményeit. A rendezvények célja a tanulást-tanítást tá-

mogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek az érintet-

tek általi általános megismerése – beleértve a szülőket is. 

Az implementációt támogató eseményekhez kapcsolódóan, de akár önálló eseményként sort 

kell keríteni az internetbiztonság, illetve a fogyasztóvédelem erősítése érdekében történt lépé-

sekről is. 



A program során szemléletformáló kampány keretében tájékoztatást kell nyújtani az intéz-

mény szélesebb társadalmi közösségének a pályázatban elért módszertani fejlesztésekről, be-

mutatva a digitális pedagógia alkalmazásának előnyeit, az alkalmazott új eszközöket. A kam-

pány megvalósulhat online közösségi felületen, egyéb közösségi médiában. 

A digitális oktatás általánossá válása érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a pedagógusok 

szemléletformálására és a digitális oktatással kapcsolatos tudás pedagógusok közötti megosz-

tására. Ennek érdekében szükséges rendszeresen szakmai napok, workshopok, tréningek ter-

vezése és megvalósítása a projekt teljes futamideje alatt. 

A programba be nem vont pedagógusok motivációja érdekében rendszeres tantestületi felké-

szítések, tréningek, műhelyek keretében elő kell segíteni a digitális pedagógiai tapasztalatok, 

jó gyakorlatok intézményen belüli megosztását, terjedését. 

IV) SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 

2)  Köznevelési intézményekkel 
Szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a programba bevont intézmények egymás-

sal, illetve a Hódmezővásárhelyi tankerületi Központ intézményeivel rendszeres szakmai kap-

csolatban álljanak (akár online közösségek kialakításának formájában) a tapasztalatok, jó 

gyakorlatok megosztása, kicserélése érdekében. Az együttműködő intézmények hálózatosodá-

sa az egyik lehetséges válasz a környezet kihívásaira, új perspektíva az intézmények számára. 

A hálózatépítés az új tudásait felhasználni tudó és akaró intézmények környezeti kihívásokra 

adott válaszainak egyike, amely a rugalmasságot, a gyors szervezeti tanulási készséget, illetve 

a „megrendelők” (változó tanulói összetétel, változó munkaerőpiaci igények, változó szülői és 

fenntartói támogató szerepek) testre szabott kiszolgálását állítja a középpontba. 

5) Társadalmi partnerekkel 
A félévente szervezett workshopra, műhelyfoglalkozásra a programba bevont intézmények 

meghívják partnereiket, valamint a honlapon folyamatos tájékoztatást nyújtanak. 

6) A Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal 
A Digitális Módszertani Központ jóváhagyásával történik a pilot program előkészítése, meg-

valósítása és az eredmények hasznosítása. Kiemelt fontosságú, hogy folyamatosan kapcsolat-

ban legyünk, s kölcsönös együttműködésben a projekt sikeressége érdekében aktívan közre-

működjünk. 

7) IV.4 A Nemzeti Köznevelési Portál működtetőjével, tartalmának 

fejlesztőjével 
A projekt során elkészült óravázlatok, óratervek, tananyagok a Nemzeti Köznevelési Portálra 

kerülnek feltöltésre. A tananyagok kidolgozásával, feltöltésével, hasznosításával kapcsolatban 

folyamatos konzultáció szükséges. 

 

 

 

 

 



 HELYI TANTERVEK 
 

 

MATEMATIKA 
 

Kerettanterv javasolt óraszámai 1-2. osztály számára 
 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, grá-

fok 

39+ 

folyamatos 

2. Számelmélet, algebra 156 

3. Geometria 48 

4. Függvények, az analízis elemei 34 

5. Statisztika, valószínűség 11 

 

 

Helyi tanterv (heti 5 óra) 

 

Tematikai egység 1. évf. 2. évf. 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kom-

binatorika, gráfok 

22+ 

folyamatos 

22+ 

folyamatos 

2. Számelmélet, algebra 104 104 

3. Geometria 28 28 

4. Függvények, az analízis elemei 19 19 

5. Statisztika, valószínűség 7 7 

Összesen  180 180 

 



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 sze-

mélyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának ki-

teljesedését. 

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 in-

kább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illesz-

kedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matemati-

kai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sok-

oldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika bel-

ső 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 önbiza-

lommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komp-

lex 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 fel-

tárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indo-

kol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, 

a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a las-

sabban 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 természettudomány-

ok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma isme-

retanyagának 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 értelmezésé-

nek megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményei-

ben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, 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 pon-

tos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanu-

lók 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 (zseb-

számológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű 

felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok 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, szöve-

gekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelent-

het 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 matemati-

kából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindenna-

pi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy mi-

lyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matema-

tikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb 

részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, bizto-

sítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pálya-

választását. 

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 mozza-

natának megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések meg-

fogalmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szük-

séges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, 

hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kap-



jon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igény-

lő 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 formálód-

jon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalato-

kon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudomá-

nyának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak 

kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak kialakítása, egyes ma-

tematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv 

használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő tevé-

kenységén 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 meg-

felelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a hangsúlyt. Apró lépé-

sekkel, 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. Eb-

ben 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 fejlesztésé-

vel 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 tan-

tervbe. 



1. évfolyam 
 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

22 + folya-

matos 

Előzetes tudás 

Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, 

balra) ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevé-

kenység. A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (hely-

keresés, 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 ösz-

szehasonlítása, válogatása, rende-

zése, csoportosítása, halmazok 

képzése közös tulajdonságok alap-

ján. 

Régi (családban szerzett, óvodai) 

ismeretek mozgósítása, új ismere-

tek megszerzése érdekében. 

Összességek alkotása adott feltétel 

szerint, halmazalkotás. 

Személyekkel vagy tárgyakkal 

kapcsolatos jellemzők azonosítá-

sa, összegyűjtése, csoportosítása 

interaktív tábla segítségével. 

Környezetismeret: 

tárgyak, élőlények 

összehasonlítása, cso-

portosítása különböző 

tulajdonságok alapján, 

pl. élőhely, táplálko-

zási mód stb. 

Állítások igazságtartalmának el-

döntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fo-

galma. 

Egyszerű matematikai szakkifeje-

zések és jelölések bevezetése a 

fogalmak megnevezésére. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, 

egyenlő. 

Jelrendszer ismerete és használata 

(=, <, >). 

Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok al-

kalmazása. 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek-

ről tett igaz-hamis 

állítások. 

Halmazok számossága. 

Halmazok összehasonlítása. Meg-

állapítások: mennyivel több, 

mennyivel kevesebb? Csoportosí-

tások. 

Állítások megfogalmazása. 

Összehasonlítás, azonosítás, meg-

különböztetés. 

Tantárgyi oktató- és ismeretter-

jesztő programok futtatása. 

Testnevelés és sport: 

párok, csoportok ala-

kítása.  

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szavak cso-

portosítása szótag-

szám szerint. 

Néhány elem sorba rendezése 

próbálgatással  

 

Finommotoros koordinációk: apró 

tárgyak rakosgatása. 

Testnevelés és sport: 

sorban állás különbö-

ző szempontok sze-

rint. 

 

Kulcsfogalmak/ Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 



fogalmak 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

104 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 (ci-

pők, kesztyűk). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. 

Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az ösz-

szeadás, 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.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 20-as, 

számkörben. A valóság és a ma-

tematika elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása egyesé-

vel, kettesével. 

Számolás 20-as számkörben.  

Számok nevének sorolása növek-

vő és csökkenő sorrendben. 

Számlálás, számolási készség 

fejlesztése. 

A szám- és műveletfogalom ta-

pasztalati úton való alakítása. 

Számok közötti összefüggések 

felismerése, a műveletek értelme-

zése tárgyi tevékenységgel és 

szöveg alapján.  

Fejben történő számolási képesség 

fejlesztése. 
A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak 

felismerése. 

Tárgyak megszámlálása egyesé-

vel, kettesével. 

 

Analógiás gondolkodás alapozása. 

Környezetismeret: 

tapasztalatszerzés a 

közvetlen és tágabb 

környezetben, tárgyak 

megfigyelése, számlá-

lása. 

 

Testnevelés és sport: 

lépések, mozgások 

számlálása. 

 

Ének-zene: ritmus, 

taps. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 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: számje-

gyek formázása 

gyurmából, emlékezés 

tapintás alapján a 

számjegyek formájá-

ra. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: betűelemek 

írása. 

Számok becsült és valóságos he-

lye a számegyenesen (egyes, tí-

Mennyiségek megfigyelése, ösz-

szehasonlítása. 

Testnevelés és sport: 

tanulók elhelyezkedé-



zes) számszomszédok. Számok 

nagyság szerinti összehasonlítása. 

Számok egymástól való távolsága 

a számegyenesen. 

 

A mennyiségi viszonyok jelölése 

nyíllal, relációjellel. 

A tájékozódást segítő viszonyok 

megismerése: között, mellett. 

Tájékozódás a tanuló saját testé-

hez képest (bal, jobb). 

Interaktív program használata a 

tájékozódáshoz. 

Tájékozódás lehetőleg interaktív 

program használatával is. 

se egymáshoz viszo-

nyítva. 

 

Vizuális kultúra: tájé-

kozódás a síkon ábrá-

zolt térben. 

Számok összeg- és különbség-

alakja. 

Számok összeg- és különbség-

alakjának előállítása, leolvasása 

kirakással, rajzzal. 

Megfigyelés, rendszerezés, általá-

nosítás. 

Állítások megfogalmazása. 

 

Darabszám, sorszám és tőszám 

fogalma. 

Darabszám, sorszám és tőszám 

különbözőségének értése. 

Környezetismeret: 

természeti tárgyak 

megfigyelése, számlá-

lása. 

Számok tulajdonságai: páros, pá-

ratlan. 

Tulajdonságok felismerése, meg-

fogalmazása. 

Számok halmazokba sorolása. 

Tantárgyi oktatóprogram haszná-

lata páratlan-páros tulajdonság 

megértéséhez. 

 

A római számok írása, olvasása I, 

V, X jelekkel. 

A római számok története. 

 
Magyar nyelv és iro-

dalom: könyvekben a 

fejezetszám kiolvasá-

sa. 

 

Környezetismeret: 

eligazodás a hónapok 

között, 

Összeadás, kivonás értelmezése. 

Az összeadás és a kivonás kapcso-

lata. 

Az összeadás tagjainak felcserél-

hetősége. 

Műveletfogalom alakítása, össze-

adás, kivonás értelmezése többfé-

le módon. 

Műveletek tárgyi megjelenítése, 

matematikai jelek, műveleti jelek 

használata. 

A megfigyelőképesség fejlesztése 

konkrét tevékenységeken keresz-

tül. 

Összeadás, kivonás hiányzó érté-

keinek meghatározása (pótlás). 

A műveletek elvégzése fejben és 

írásban több tag esetén is. 

Tantárgyi fejlesztőprogram hasz-

 



nálata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok 

felcserélhetősége. 

 

Kreativitás, önállóság fejlesztése a 

műveletek végzésében. 

 

Szöveges feladat értelmezése, 

megoldása.  

Megoldás próbálgatással, követ-

keztetéssel. 

Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. 

Tevékenységről, képről, számfe-

ladatról szöveges feladat alkotása, 

leírása a matematika nyelvén. 

Mondott, illetve olvasott szöveg 

értelmezése, eljátszása, megjelení-

tése rajz segítségével, adatok, 

összefüggések kiemelése, leírása 

számokkal. 

Állítások, kérdések megfogalma-

zása képről, helyzetről, történésről 

szóban, írásban. 

Lényegkiemelő és probléma-

megoldó képesség formálása ma-

tematikai problémák ábrázolásá-

val, szöveges feladatok megfo-

galmazásával. 

Vizuális kultúra: hal-

lott, látott, elképzelt 

történetek vizuális 

megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az olvasott, 

írott szöveg megérté-

se, adatok keresése, 

információk kiemelé-

se. 

Szimbólumok használata matema-

tikai szöveg leírására, az ismeret-

len szimbólum kiszámítása. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Összeg, tag, különbség, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darab-

szám, sorszám, felcserélhetőség 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Geometria 

Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos for-

mák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák össze-

kapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladat-

tartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finom motori-

kus mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. 

Helyes és biztonságos eszközkezelés. A környezet megismerésének igé-

nye. Mennyiségfogalmak kialakítása a 20-as számkörben, mérések al-

kalmilag választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakí-

tása tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenes és görbe vonal meg-

ismerése. 

Tudatos megfigyelés. 

Egyenes rajzolása vonalzóval. 

Objektumok alkotása szabadon. 

Környezetismeret: közvet-

len környezet megfigyelé-

se a testek formája szerint 

(egyenes és görbe vonalak 

keresése). 

A képszerkesztő program né-

hány rajzeszközének ismerete, a 

funkciók azonosítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

A számítógép kezelése segítség-

gel. 

 



Tapasztalatgyűjtés egyszerű 

alakzatokról. 

Képnézegető programok alkal-

mazása. 

A megfigyelések megfogalma-

zása az alakzatok formájára vo-

natkozóan. Alakzatok másolása, 

összehasonlítása, annak eldönté-

se, hogy a létrehozott alakzat 

rendelkezik-e a kiválasztott tu-

lajdonsággal. 

A geometriai alakzatokhoz kap-

csolódó képek megtekintése, 

készítése.  

Vizuális kultúra: Geomet-

riai alakzatok rajzolása. A 

vizuális nyelv alapvető 

eszközeinek (pont, vonal, 

forma) használata és meg-

különböztetése. Kompozí-

ció alkotása geometriai 

alakzatokból. 

Tengelyesen tükrös alakzat elő-

állítása hajtogatással, nyírással, 

megfigyelése tükör segítségével. 

A tapasztalatok megfogalmazá-

sa. 

Képnézegető programok alkal-

mazása. 

A tükrös alakzatokhoz kapcso-

lódó képek megtekintése, jel-

lemzése. 

Környezetismeret: alakza-

tok formájának megfigye-

lése a környezetünkben. 

Sík- és térbeli alakzatok megfi-

gyelése, szétválogatása, megkü-

lönböztetése. 

Síkidom és test különbségének 

megfigyelése. 

Síkidomok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzolással.  

Testek építése testekből máso-

lással, vagy szóbeli utasítás alap-

ján. 

Vizuális kultúra; környe-

zetismeret: tárgyak egy-

máshoz való viszonyának, 

helyzetének, arányának 

megfigyelése. 

Síkidomok. (négyzet, téglalap, háromszög, kör). 

 

Tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok és 

különbözőségek.  

Síkidomok rajzolása szabadon és 

szavakban megadott feltétel sze-

rint. 

Összehasonlítás. 

Fejlesztőprogram használata 

formafelismeréshez, azonosítás-

hoz, megkülönböztetéshez. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: vonalzó használa-

ta. 

Testek (kocka, téglatest). 

Tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok és 
különbözőségek. 

Tulajdonságokat bemutató animációk lejátszása, 

megtekintése, értelmezése. 

Testek válogatása és osztályozása megadott 

szempontok szerint. 

Testek építése szabadon és adott 

feltételek szerint, tulajdonságaik 

megfigyelése.  

A térbeli tájékozódó képesség 

alapozása érzékszervi megfigye-

lések segítségével. 

Szemponttartás. Kreativitás fej-

lesztése. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: testek építése. 

Tájékozódás, helymeghatározás, 

irányok, irányváltoztatások. 

Mozgási memória fejlesztése 

nagytesti mozgással, mozgássor 

megismétlése. 

Térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Tájékozódás síkban (pl. füzet-

ben, könyvben, négyzethálós 

papíron). 

Környezetismeret:  

az osztályterem elhelyez-

kedése az iskolában, az 

iskola elhelyezkedése a 

településen. 

 

Testnevelés és sport: tér-



Interaktív programok használata. beli tudatosság, elhelyez-

kedés a térben, mozgás-

irány, útvonal, kiterjedés. 

Összehasonlítások a gyakorlat-

ban: (rövidebb-hosszabb, maga-

sabb-alacsonyabb). 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Együttműködő képesség fejlesz-

tése (pl. tanulók magasságának 

összemérése). 

Környezetismeret: közvet-

len környezetünk mérhető 

tulajdonságai. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom idő.  

Mérőszám és mértékegység. 
Mérőeszközök. 

Mérések alkalmi és szabvány 

egységekkel: hosszúság, tömeg, 

űrtartalom, idő. 

Szabvány mértékegységek meg-

ismerése: m, dm, kg, l, dl, óra, 

nap, hét, hónap, év. 

Mennyiségek becslése. 

A becslés és mérés képességé-

nek fejlesztése gyakorlati tapasz-

talatszerzés alapján. Mérőeszkö-

zök használata gyakorlati méré-

sekre. 

Azonos mennyiségek mérése 

különböző mértékegységekkel. 

Különböző mennyiségek mérése 

azonos egységgel. Mennyiségek 

közötti összefüggések megfi-

gyeltetése tevékenykedtetéssel. 

Testnevelés és sport; 

ének-zene: időtartam mé-

rése egységes tempójú 

mozgással, hanggal, szab-

ványegységekkel.  

 

Környezetismeret: hosszú-

ság, tömeg, űrtartalom, 

idő és mértékegységeik. 

A mérőszám és mértékegység 

viszonya. 

Mennyiségek közötti összefüg-

gések megfigyelése. 

Tárgyak, személyek, alakzatok 

összehasonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik alapján (magas-

ság, szélesség, hosszúság, tö-

meg, űrtartalom). 

Interaktív programok használata. 

Környezetismeret; techni-

ka, életvitel és gyakorlat: 

mérések a mindennapok-

ban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság, 

űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín-, méret-, forma szerint). 

Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával. Az idő 

múlásának megfigyelése, periodikusán ismétlődő események a napi te-

vékenységekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megál-

lapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indok-

lása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A sorozat fogalma. 

Tárgy-, jel- és számsorozatok sza-

bályának felismerése. 

Növekvő és csökkenő sorozatok. 

Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, 

számokból. 

Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, 

kiegészítése megadott vagy felismert összefüggés 

Ének-zene: periodikus-

ság zenei motívumok-

ban. 



alapján. 

Az összefüggéseket felismerő és a 

rendező képesség fejlesztése a 

változások, periodikusság, ritmus, 

növekedés, csökkenés megfigye-

lésével. 

Megkezdett sorozatok folytatása 

adott szabály szerint. 

Összefüggések, szabályok.  Egyszerűbb összefüggések, sza-

bályszerűségek felismerése. 

Szabályjátékok alkotása. 

Kreativitást fejlesztő feladatsorok 

megoldása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

7 óra 

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: pon-

tosság, tervszerűség, monotonitás tűrése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi megfigyelések, 

játékok, kísérletek. 

A matematikai tevékenységek 

iránti érdeklődés felkeltése mate-

matikai játékok segítségével. 

Sejtések megfogalmazása, diver-

gens gondolkodás. 

 

Tapasztalatszerzés a véletlenről és 

a biztosról. 

Tudatos megfigyelés. 

A gondolkodás és a nyelv össze-

fonódása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szavak jelen-

tése, szövegkörnye-

zettől függő eltérő 

nyelvhasználat. 

Események, ismétlődések játékos 

tevékenység során. 

Célirányos, akaratlagos figyelem 

fejlesztése. 
 

A lehetetlen fogalmának tapaszta-

lati előkészítése. 

Adatgyűjtés célirányos megvá-

lasztása. 
 

Statisztika. 

Adatok gyűjtése megfigyelt törté-

nésekről, mért vagy számlált ada-

tok lejegyzése táblázatba. 
Adatgyűjtés elektronikus információforrások 
segítségével. 

Szokások kialakítása az adatok 

lejegyzésére. 

Adatokról megállapítások megfo-

galmazása: előfordulási szám, 

egyenlő adatok, legkisebb, legna-

gyobb adat kiválasztása. 

 



Információforrások, adattárak 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen, biztos, lehetetlen. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

első évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság fel-

ismerése, megnevezése. 

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Számtan, algebra 

– Számok írása, olvasása (20-as számkör).  

– Római számok írása, olvasása (I, V, X) 

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes 

számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

– Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata. 

– Összeadás, kivonás, bontás, pótlás. 

– 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 soro-

zat 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: dm, m, dl, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év. Mennyisé-

gek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

– Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, 

társait segíteni, együttműködni. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 

 

 

 



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Kerettantervi ajánlás 1-2. osztály számára 
 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 33 

2. Olvasott, és írott szöveg megértése: Az olvasástanulás előkészítése 25 

3. 
Olvasott, és írott szöveg megértése: Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, 

dekódolási képesség kialakítása 
70 

4. Olvasott, és írott szöveg megértése: A szövegértő olvasás előkészítése 105 

5. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 15 

6. Írás: Az írástanítás előkészítse - az írás megtanulásának technikai alapozása 20 

7. Írás: Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 50 

8. Írás: Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése 52 

9. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 20 

10. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 42 

11. Tanulási képesség fejlesztése 17 

12. Ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 5 

 

Helyi tanterv (heti 8 óra) 

 

 
Tematikai egység 1. évf. 2. évf. 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 15 25 

2. Olvasott, és írott szöveg megértése: Az olvasástanulás előkészítése 35 0 

3. 
Olvasott, és írott szöveg megértése: Az olvasás jelrendszerének elsajá-

títása, dekódolási képesség kialakítása 
80 0 

4. Olvasott, és írott szöveg megértése: A szövegértő olvasás előkészítése 30 105 

5. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 5 20 

6. 
Írás: Az írástanítás előkészítse - az írás megtanulásának technikai ala-

pozása 
30 0 

7. Írás: Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 60 0 

8. Írás: Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése 25 36 

9. Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása  25 

10. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása  47 

11. Tanulási képesség fejlesztése 8 20 

12. Ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 0 10 

 
Összesen 288 288 

 



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  
 

 

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 szemé-

lyiség 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 kulcskompeten-

ciák 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 nyelv-

használati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói tevékenysé-

gekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos ma-

gyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a he-

lyes 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 rend-

szerezés, 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 fejlesztésé-

re. 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 képes-

ségét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és megerősí-

tése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz kapcso-

lódó 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 fejlő-

désére. 

A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltéte-

leket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldol-

gozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. 

 

 

1–2. évfolyam 

 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az 

olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti motívu-

mok felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya fogal-

mak tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy szöveg-



hagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsoló-

dó 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 rög-

tönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok átélésére bábjá-

tékban, 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) szövegek-

kel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, közösségi oldalak használata), megismerkednek 

a szövegek különböző modalitásaival, eltérő médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjai-

val is (az írott szöveg, a hang és a kép kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló 

játékos gyakorlatok révén elsajátít néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagya-

korlatot. Az olvasásmegértés folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolato-

kat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányí-

tott, majd önálló információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, tud kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális érté-

kelésében.  

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a ma-

gyar nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tuda-

tosság fejlesztése. 

Az 1−2. 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 első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcso-

latos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a tanu-

lók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás fo-

lyamatát, 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 kü-

lönböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat a 

szókincs gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle hasz-

nálatainak 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 legkülönfé-

lébb tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív 

használatára nevelni. 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és betű-

kapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írástempóra 

kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel az életkor-

ban elvárható követelményeknek. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emel-

tebb igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a ma-

gyar nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalko-

tás nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályisme-



ret és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamo-

san futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a he-

lyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. 

Fokozni kell a tanulók tudatosságát, kitartását és igényességét a különböző nyelvi te-

vékenységekben, segíteni kell őket, hogy tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő idő-

tartamban legyenek képesek irányítani.  

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

Órakeret 

15 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 kap-

csolattartás biztonságának elősegítése. 

Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, véle-

mények pontosabb kifejezése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyes beszédlégzés. A hangok 

tiszta artikulációja, az időtartam 

és a hangkapcsolatok helyes kiej-

tése. Mondatok, szövegek olvasá-

sakor, memoriterek elmondásakor 

a hanglejtés, a hangsúly helyes 

alkalmazása.  

Az aktív szókincs bővítése, pon-

tosítása szövegkörnyezetben tör-

ténő értelmezéssel és képek, kép-

zetek, képi kompozíciók fogalmi 

megfeleltetésével.  

Mondatok összekapcsolása. Ösz-

szefüggő mondatok alkotása ké-

pek, képsorok alapján, adott vagy 

választott témáról.  

Páros és csoportos beszélgetés.  

Szituációs játékokban a felnőttek 

és a kortársak udvarias megszólí-

tása és a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat alkalmazása.  

Nem verbális jelzések tartalmának 

felismerése, használata beszéd 

közben. 

Önismereti gyakorlatok, szerepjá-

tékok. 

A tanuló  

 érthetően beszél; 

 megérti az egyszerű magyará-

zatokat, utasításokat és társai 

közléseit. A kérdésekre értel-

mesen válaszol; 

 használja a bemutatkozás, a 

felnőttek és a kortársak meg-

szólításának és köszöntésének 

illendő nyelvi formáit; 

 bekapcsolódik a közös tevé-

kenységekbe. Alkalmazkodik 

azok szabályaihoz;  

 eligazodik szűkebb 

környezete társas 

kapcsolatrendszerében. 

Ének-zene; testnevelés 

és sport: helyes légzés-

technika. 

 

Vizuális kultúra: ké-

pek, képzetek, képi 

kompozíciók; egyszerű 

(pl. kitalált vagy átélt) 

cselekmény megjelení-

tése képekkel (pl. rajz-

zal, képsorozattal, fo-

tóval) megfelelő hang-

hatásokkal (pl. zörej-

jel, énekhanggal) ki-

egészítve. 

 

Dráma és tánc: szituá-

ciós játékok. 

 

Erkölcstan: én és kör-

nyezetem,  

bemutatkozás, önisme-

ret. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, be-

mutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás 

előkészítése 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástanulás előkészítése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, 

szorongásmentes olvasási kör-

nyezet megteremtése. 

Az olvasáshoz szükséges képes-

ségek és részképességek fejlesz-

tése (fonémahallás, megkülön-

böztető képesség, figyelem, tem-

pó, ritmus, szókincs, nyelvhasz-

nálati szabályok, kommunikációs 

képességek, irányok felismerése, 

relációs szókincs, nyelvi tudatos-

ság). 

A tanuló 

 nyitott, motivált, érdeklődő az 

olvasás tanulásában; 

 rendelkezik a megfelelő isme-

retekkel és szókinccsel az ol-

vasást, írásbeliséget illetően; 

 részképességei elérték a szük-

séges szintet. 

Vizuális kultúra: ábra, 

illusztráció, reproduk-

ció. 

 

Ének-zene: ritmus, 

tempó, dallam. 

 

Matematika, Testneve-

lés és sport: irányok 

azonosítása, megneve-

zése.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, cím, szöveg, mondat, szótag, szó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jel-

rendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítá-

sa 

Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség kialakítá-

sa. 

Tevékenységek/Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasásra vonatkozó szókincs, 

pl. szerző, író, olvasó, cím, szö-

veg, mondat, írásjel, bekezdés. 

Az olvasás funkciójáról, folyama-

táról alkotott ismeret, meggyőző-

dés kialakítása, fejlesztése. 

Betűfelismerés, betű-hang, foné-

ma-graféma azonosítási szabá-

lyok, automatizált képesség.  

Biztonságos betű-összevonási 

képesség. 

Olvasástechnikai hibák felismeré-

se, javítása. 

A tanuló 

 olvasási tevékenysége moti-

vált, érdeklődő; 

 ismeri a magyar ábécé nyom-

tatott kis és nagybetűit; 

 ismeri a betű-hang, fonéma-

graféma megfeleltetési szabá-

lyait; 

 biztos betűfelismerési, össze-

vonási képességgel rendelke-

zik; 

 ismeri olvasással kapcsolatos 

erősségeit, hibáit; 

 rendelkezik az olvasásra, an-

nak folyamatára vonatkozó 

szókinccsel, ismeretei az élet-

kornak megfelelőek; 

 biztonsággal, pontosan olvas 

szavakat, szószerkezeteket, 

Vizuális kultúra: betű-

típus, betűforma. 



mondatokat életkori sajátos-

ságának megfelelő egyszerű, 

rövid szövegeket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, 

összefoglalás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő ol-

vasás előkészítése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértő olvasás előkészítése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magabiztos néma és hangos olva-

sás a mondat egyszerűbb, életkori 

sajátosságoknak megfelelő szint-

jén. 

Olvasási stratégiák előkészítése: 

érzékszervi képek alkotása, grafi-

kus szervezők, összefoglalás, 

előzetes áttekintés. 

Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, értékelé-

se, egyszerű következtetések le-

vonása. 

Mesék, narratív történetek értő 

hallgatása, felidézése. (pl. törté-

netek a családi élet eseményeiről; 

nemzeti ünnepeinkről, jelképeink-

ről).   

A szövegértés szövegtípusnak 

megfelelő funkciójáról, folyama-

táról alkotott ismeret, meggyőző-

dés kialakítása, fejlesztése. 

A tanuló 

 ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvas fel, 

 felismeri, szükség esetén 

modellkövetéssel javítja olvasási 

hibáit,  

 használja az előzetes áttekin-

tés, egyszerű összefoglalás, 

az érzékszervi képek alkotá-

sának stratégiáit a megértés 

érdekében; 

 a szöveg megértését bizonyít-

ja a következő tevékenysé-

gekkel: következtetés, lé-

nyegkiemelés, tartalommon-

dás, események összefoglalá-

sa, egyszerű értékelése az 

életkornak megfelelő szinten. 

Matematika; környe-

zetismeret: szóbeli és 

írásbeli szövegértés. 

 

Vizuális kultúra: Me-

sék, gyermekirodalmi 

alkotások és azok ani-

mációs, filmes adaptá-

cióinak összehasonlítá-

sa, feldolgozása. Az 

olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí-

tett adaptációhoz kap-

csolódó élmények 

megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

Médiaélmények (pl. 

tetszés, kíváncsiság, 

rossz élmény) felidézé-

se, kifejezése és meg-

jelenítése szóban, vi-

zuálisan (pl. rajzolás, 

bábkészítés) vagy sze-

repjátékkal. 

Jel, jelkép, piktogram. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betű, hang, beszédhang, szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Órakeret 

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, mondó-

ka, találós kérdés, mese, szereplő).  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar nép- és műköltészeti al-

kotások megismertetése, a nép-

költészetben megtestesülő érté-

kek, hagyományok közvetítése. 

Ismerkedés hazai kisebbségek és 

más népek irodalmának alkotása-

ival.  

A mese és a valóságleírás különb-

ségének tudatosítása. 

Mondák, legendák a magyar nép 

történetéből; rövid elbeszélések a 

magyar történelem nagy alakjai-

ról.  

Tapasztalatszerzés a verses és a 

prózai szövegek formájának kü-

lönbségeiről.  

Az olvasmány címének, hangula-

tának megfigyelése; témájának, 

szereplőinek, főbb eseményeinek 

megnevezése (pl. Arany László, 

Benedek Elek, Wass Albert, Ily-

lyés Gyula meséi, mesefeldolgo-

zásai).  

A szereplők cselekedeteinek meg-

ítélése, tulajdonságaik megfigye-

lése. Egyszerű oksági összefüg-

gések felismerése.  

A cím és a tartalom kapcsolatá-

nak felismerése.  

A verses forma megfigyelése, a 

ritmus, a rím, az ismétlődések 

felfedezése, megtapasztalása.  

A tanuló 

 hallgat, olvas verset, mesét, 

életkori sajátosságának meg-

felelő irodalmi műveket; 

 képes egyszerű irodalmi szö-

vegek felismerésére műfaji 

jellemzőinek alapján (pl. me-

se, költemény, mondóka, talá-

lós kérdés); 

 néhány verset, mondókát el-

mond fejből; 

 dramatikus játékokban  

együttműködik a társakkal. 

Dráma és tánc: drama-

tikus és improvizációs 

játékok. 

 

Ének-zene: ritmus, 

ismétlődések. 

 

Vizuális kultúra: Jel-

mez, kellék, díszlet, 

színpadi tér és lépték. 

Különböző médiaszö-

vegek (pl. animációs 

mesék) cselekménye 

kezdő- és végpontjá-

nak, a cselekményele-

mek sorrendjének 

megfigyelése közvet-

len példák alapján. 

Címadás. Saját megélt 

élmények és tapaszta-

latok összevetése a 

média által közvetített, 

megjelenített világok-

kal (pl. gyermekműso-

rok, gyermekújságok, 

képregények, életkor-

nak megfelelő rajzfil-

mek, gyermekeknek 

készülő internetes hon-

lapok alapján). A hang 

és kép szerepe a mese-

világban. 



 

Olvasmányok szerzőjének meg-

nevezése. 

Rövid mesék, történetek dramati-

kus, bábos megjelenítése. 

Az olvasmány tartalmához kap-

csolódó improvizációs és beleélő 

játékok. 

 

Erkölcstan: én és szű-

kebb közösségeim. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

mese, mesekezdés, szereplő; vers, versszak, verssor, ritmus, rím. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának 

technikai alapozása 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismerése, gya-

korlása, elemi tanulási szokások kialakítása. Fonématudatosság, hallás 

fejlesztése. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képessé-

gek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; fela-

dattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási megfigyelé-

sek; 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 használa-

ta. Finommozgások, mozgásko-

ordináció fejlesztése.  

Vonalvezetési gyakorlatok, betű-

elemek vázolása, írása. 

Helyes írásszokások kialakítása 

(testtartás, írószerfogás, kéz-

csúsztatás). 

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 fej-

lesztése (pl. gyurmá-

zással). 

 

Vizuális kultúra: a fi-

nommozgások fejlesz-

tése rajzolással, festés-

sel, mintázással. 

 

Erkölcstan: az írott 

nyelvi kommunikációs 

viselkedés szabályai.  

 

Ének-zene: hallásfej-

lesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Betűelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő 

gyakorlatok 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása.  

A helyes írásszokások kialakítása az egyéni képességkülönbségek fi-

gyelembevételével. 

Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapozása, fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írott kis- és nagybetűk szabá-

lyos 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 tollbamon-

dásra és emlékezetből. 

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, vonal-

gombolyagok stb.) 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, egyjegyű betű, kétjegyű betű, három-

jegyű betű, kisbetű, nagybetű, szótag, szó, mondat, szöveg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás 

előkészítése 

Órakeret 

25 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 szo-

kásoknak a megerősítése.  

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szabályos betűalakítás és betű-

kapcsolás a szavak, szókapcsolat-

ok, mondatok és rövid szövegek 

írásakor.  

Az íráshasználat normáinak meg-

tartása.  

Elvárható tempójú írás.  

Két-három összefüggő mondat 

leírása másolással, tollbamondás 

után vagy emlékezetből.  

Önállóan alkotott mondatok leírá-

sa. 

Helyes írásszokások alkalmazása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

A tanuló 

 másoláskor nem vét 

írástechnikai hibát; 

 jelöli a mondatkezdést és a 

mondatzárást; 

 a gyakorolt szókészlet körében 

alkalmazza a szókezdő nagy-

betűt;  

 ismeri az időtartam és a j hang 

kétféle jelölési módját; 

 szövegminta alapján felismeri 

és kijavítja hibáit.  

Vizuális kultúra: térér-

zékelés, 

finommotorika, esztéti-

kai igényesség; külön-

féle vonaltípusok kés-

zségfejlesztő alkalma-

zása. 

 

Testnevelés és sport: 

harmonikus mozgás. 

 

Ének-zene: tempó, rit-

mus. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisbetű, nagybetű; margó. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A tanulási képesség fejlesztése Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megis-

merési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének 

támogatása, fejlesztése. 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az önálló feladatvégzés egyes 

lépéseinek megalapozása és gya-

korlása (könyvtárlátogatás, 

könyvkölcsönzés; gyermeklexi-

kon használata; beszélgetés a 

tanulás szerepéről, fontosságáról, 

a tanuláshoz szükséges informá-

ciók kereséséről és kezeléséről).  

Egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések le-

vonása. 

Tanulás több tevékenység és ér-

zékszerv segítségével: ritmus-, 

mozgás- és beszédgyakorlatokkal 

kombinált memória-gyakorlatok, 

szövegtanulási technikák. A fan-

tázia 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 tarta-

lomjegyzék alapján. A könyvek 

jellemző adatainak, részeinek 

megfigyelése (író, cím, tartalom-

jegyzék). 

A tanuló 

 a tanító irányításával motivál-

tan tanul; 

 a tanulási folyamat során vál-

tozatos tevékenységeket és 

több érzékszervet is használ; 

 szöveghűen felidézi a követ-

kező szépirodalmi műveket, 

illetve azok részleteit: 2-3 

mondóka, József Attila: Alta-

tó; Weöres Sándor Galago-

nya, A tündér, A kutya-tár; 

kortárs magyar lírikusok mű-

veiből néhány alkotás. 

Matematika; környe-

zetismeret: önálló ta-

nulás. 

 

Vizuális kultúra: A 

szöveget alkotó betű-

formák és a közlési 

tartalmak kapcsolatá-

nak felismerése. Kép 

és szöveg kompozíciós 

kapcsolatának elemzé-

se.  

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak össze-

hasonlítása, feldolgo-

zása. Az olva-

sott/felolvasott szö-

veghez és a levetített 

adaptációhoz kapcso-

lódó élmények megje-

lenítése és feldolgozá-

sa (pl. rajzzal, mon-

tázskészítéssel). 

Az életkori sajátossá-

gokhoz igazodó inter-

nethasználat kockáza-

tainak és lehetőségei-

nek felismerése (pl. 

gyermekbarát honla-

pok böngészése). 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, tartalomjegyzék, gyermekújság. 

 

 

 

 

 

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 magyará-

zatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol-

jon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a 

bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésé-

nek udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotá-

sára. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 

Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókincs-

csel. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törek-

vően 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 szókész-

let szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. He-

lyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfele-

lően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. 

 

 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 
Kerettantervi ajánlás 1-2. osztály számára 

 

1. Az iskola 8 

2. Az iskolás gyerek 8 

3. Tájékozódás az iskolában és környékén 8 

4. Mi van a teremben? 8 

5. Anyagok körülöttünk 8 

6. Hóban, szélben, napsütésben 8 

7. Mi kerül az asztalra? 8 

8. Élőlények közösségei 8 



 

 

 

Helyi tanterv (heti 1 óra) 

 

 
Tematikai egységek 1. évf. 2. évf. 

1. Az iskola 4 4 

2. Az iskolás gyerek 4 4 

3. Tájékozódás az iskolában és környékén 4 4 

4. Mi van a teremben? 5 3 

5. Anyagok körülöttünk 3 5 

6. Hóban, szélben, napsütésben 4 4 

7. Mi kerül az asztalra? 4 4 

8. Élőlények közösségei 8 8 

 
Összesen 36 36 

 

 

 



 

 

KÖRNYEZETISMERET 
 

 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy 

saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven ne-

vezze, és az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, 

hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb kör-

nyezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, 

további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.  

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen meg-

foghatók. A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben ma-

gyarázza, illetve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, 

hogy a bonyolultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sa-

játosságainak megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok mun-

kája. A környezetismeret tantárgy keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása 

és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a cél. Fontos 

érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet folyamatai megma-

gyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre részletesebben ért-

hetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az 

érzékszervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind 

pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, 

az azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 

természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, 

bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 

tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első lépcsőfo-

kát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pe-

dagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkere-

sésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű 

megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a 

természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) 

bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a kör-

nyezettel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös ta-

nulás során. A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztás-

sal és problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tan-

anyag-feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémákat 

vetünk fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az aktuális 

történésekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környe-

zetismeret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szere-

tetére és tiszteletére.  

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen ér-

telmezett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek 

felépítésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő 

értékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójá-

nak fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények meg-

valósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, 

önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számá-

ra legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, meg-



 

erősítést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt 

folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy eligazodjon a világban. 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szerete-

tét alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet 

tisztelő, a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai 

újdonságokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az élet-

szakaszban.  

 

 

1–2. évfolyam 

 

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 cso-

port közös nyelvet, közös magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a külön-

böző családi, illetve szociokulturális háttérből adódó különbségeket. A közös dialógus élmé-

nyén 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 ala-

kítjuk 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 megfigyelése-

ken 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 termé-

szet vizsgálata (egyes részletek puszta észrevétele is) számos olyan készséget igényel, melye-

ket csak közvetlen tapasztalásokon keresztül lehet fejleszteni, ezért a tanulói vizsgálódásra, a 

természettel való közvetlen kapcsolatra fordított idő bőven megtérül abban, hogy tanítványa-

ink nemcsak felmondják, de értik is (sőt átérzik) a tanultakat. 

A technikai, épített és szociális környezet vizsgálata éppen ilyen fontos: a helyükre ke-

rülő 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 kis-

gyermeknek, 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 környezettel való ismerkedés, 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 kapcso-

latban 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 ta-

pasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek más tapasztalatokkal és indokok-

kal való szembesítése teremti meg a gyermekben az igényt az ok-okozati összefüggések meg-

találására, az érvelésre, indoklásra, a tények felismerésére. 



 

A tanulás folyamatában való aktív részvétel fejleszti a kezdeményezőkészséget és a fe-

lelősségtudatot, 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 egészsé-

ges életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát, hozzájárulnak az önis-

meret fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszo-

nyát. 

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, és a 

második évfolyam közötti szétosztása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, le-

írás, 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, gya-

koroltatása.  

A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése 

az iskolai környezetben.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi a különbség az óvoda és az 

iskola között?  

Mi van az iskolában?  

Hogyan tájékozódunk az iskola 

épületében? 

Az iskolai élet rendje. 

Kikkel találkozunk az iskolában?  

Hogyan öltözködjünk, ha iskolá-

ba megyünk? 

Milyen élőlények vannak a tan-

teremben, az iskolában, az iskola 

udvarán? 

Miért nem akar sok szülő hobbi-

állatot otthonra?  

 

 

Ismeretek: 

A környezetünkben előforduló 

anyagok érzékelhető tulajdonsá-

gai. 

Helyes viselkedés és megfele-

lő öltözet az iskolában (tan-

órán, különböző szabadidős 

foglalkozásokon, szünetben). 

Az iskolában dolgozók foglal-

kozásának összehasonlítása. 

Megszólításuk, köszönés, ud-

variassági formulák használa-

ta. 

Az osztályterem, ahol szeretek 

lenni: az osztályteremben ta-

lálható tárgyak, bútorok meg-

nevezése, jellemző tulajdonsá-

gaik összegyűjtése, csoportosí-

tásuk különböző szempontok 

szerint. 

Élőlények és élettelen dolgok 

összehasonlítása, különbségek 

megfogalmazása. 

Egyszerű növényápolási mun-

kák elvégzése (ültetés, öntö-

zés, talajlazítás) és a hozzájuk 

Vizuális kultúra:  

színek, formák. 

 

Matematika: távolsá-

gok, nagyságrendek 

becslése, megnevezése, 

mérése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

helyes öltözködés. 



 

A szobanövények és a hobbiálla-

tok gondozása. 

Életfeltételek. 

Az időjárást jelző piktogramok. 

Az iskolában található jelek, 

jelzések, piktogramok.  

tartozó néhány eszköz nevének 

megismerése, az eszközök 

használata. 

A hobbiállatok, a házban és a 

ház körül élő állatok megne-

vezése, egy-egy (az ember 

számára) jellemző tulajdonsá-

gának megnevezése.  

Az időjárás megfigyelése, az 

időjárásnak megfelelő öltöz-

ködés megtervezése. 

Tájékozódás az iskola épületé-

ben. 

Az iskola épületében és a kör-

nyéken található jelek, jelzé-

sek értelmezése.  

Mérés, becslés, vázlatos alap-

rajz készítése. Tájékozódás 

vázlatrajz alapján. Természe-

tes mértékek (lépés, arasz stb.) 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskolás gyerek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus felisme-

rése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mérés és a tapasztalatok 

rögzítése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját 

test megismerése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi a különbség az iskolás és az 

óvodás gyerek napirendje kö-

zött?  

Mivel telnek a hétköznapok, a 

hétvégék és az ünnepek? 

Hogyan, mikor és mennyit tanu-

lunk?  

Hogyan tájékozódunk a környe-

zetben?  

Mit, mikor, hogyan és mennyit 

együnk? 

Mi a különbség felnőttek és gye-

rekek között? 

 

Napi- és hetirend tervezése, a 

megvalósítás értékelése. 

Helyes testtartás.  

A megvilágítás szerepének 

felismerése tanulás közben. 

A helyes táplálkozási és a hi-

giénés szokások tudatosítása, 

alkalmazása a napi gyakorlat-

ban. 

Osztálytárs, fiatalabb és idő-

sebb testvér, szülő, illetve más 

felnőtt testméreteinek mérése, 

az adatok összehasonlítása, 

relációk megfogalmazása.  

Ismétlődő jelenségek (ritmu-

sok) megfigyelése az ember 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

mondókák, versek, da-

lok a testrészekkel kap-

csolatban. 

 

Ének-zene:  

a ritmus szerepe a zené-

ben. 

 

Matematika:  

az előtte, utána, koráb-

ban, később megértése, 

használata; folyamat 

mozzanatainak időbeli 

elrendezése; időrendke-



 

Ismeretek: 

A napszakok, évszakok váltako-

zása. A napok és a hónapok. 

Napirend és napszakok. 

Az emberi test külső képe. Az 

ember főbb testrészei. 

Legfontosabb érzékszerveink és 

szerepük a környezet megisme-

résében. Védelmük fontossága 

és módjai. 

életében, a test működésében.  

Példák gyűjtése. A mozgás 

hatásának megfigyelése a pul-

zusra és a légzésszámra. 

Az érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok, helyes 

szokások megismerése és gya-

korlása, alkalmazása. 

zelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás az iskolában és környékén 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Természetes hosszmértékek és léptékek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói 

magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, energia, információ 

szempontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felis-

mertetése. Megbecsülés kialakítása az iskolai személyzet munkája 

iránt. Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Hogyan jutunk el az iskolába? 

Mitől működik az épület? 

 

Ismeretek: 

Hosszmértékek. A fő világtájak 

megnevezése, elhelyezése. A 

földfelszín formakincsének ele-

mei (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. Ener-

giaforrások a háztartásban. 

A készülékek energiatakarékos 

üzemeltetésének módjai. 

A közlekedés és az energiataka-

rékosság. 

Az épületek karbantartásával, 

állagmegőrzésével kapcsolatos 

legfontosabb munkák az iskolá-

Alaprajz készítése az osztály-

teremről, vázlat az iskoláról. 

Útvonalrajzok készítése a lak-

hely és az iskola között. Egy-

egy konkrét példa összehason-

lítása. Becslés és mérés alkal-

mazása. Az iskola elhelyezése 

a településen belül és annak 

térképén. A környék földfel-

színi formakincseinek megne-

vezése.  

Az energiatakarékosság lehet-

séges megvalósítási módjainak 

keresése az iskolán belül. 

Alaprajz készítése a lakásról, 

szobáról. Az iskola és a ház-

tartás összehasonlítása (lép-

tékkülönbség felismerése). 

Előnyök és hátrányok mérle-

gelése annak mentén, érde-

mes-e az iskolába gépkocsival 

jönni. 

Az állagmegőrzés, takarítás, 

karbantartás és a felelős hasz-

nálat jelentőségének felisme-

rése. Kapcsolat felismerése a 

Matematika:  

halmazok, rész-egész 

viszony, becslés. 

 

Vizuális kultúra: tájké-

pek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

fűtés, háztartási mun-

kák, közlekedés, ener-

giatakarékosság. 



 

ban és otthon.  használat intenzitása, a kopás, 

állagromlás és a karbantartási 

feladatok szükségessége, gya-

korisága között.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi van a teremben? 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata, illet-

ve az állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése az anya-

gi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A felelős, körülte-

kintő munkavégzés és viselkedés erősítése. Kapcsolat keresése az égés 

feltételei és a tűzoltás szabályai között. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Milyen tárgyak vesznek körül 

bennünket? Hogyan függenek 

össze a tárgyak anyagi tulajdon-

ságai a felhasználásuk módjá-

val? Mely tárgyak jelentenek 

veszélyt tűz esetén? Hogyan 

lehet megelőzni a tűzeseteket? 

Mit lehet tenni tűz esetén? 

 

Ismeretek: 

Tárgyak (anyagok) tulajdonságai 

(átlátszóság, keménység, rugal-

masság, érdesség-simaság, for-

ma, szín). 

Mesterséges és természetes 

anyagok a környezetünkben ta-

lálható tárgyakban. 

Az égés folyamata (égési feltéte-

lek, égéstermékek, éghető és 

éghetetlen anyagok). Éghető 

anyagok a környezetünkben. 

A gyufa használata. Irinyi János 

mint a gyufa feltalálója. 

Tűzvédelem, a tűzoltás alapel-

vei, eszközei.  

A tanteremben található tár-

gyak csoportosítása különböző 

szempontok szerint (érzék-

szervekkel vizsgálható tulaj-

donságok, anyag, méret, fel-

használás). 

Természetes és mesterséges 

anyagok megkülönböztetése a 

környezet tárgyaiban. 

Kapcsolat keresése az anyag 

tulajdonságai és felhasználása 

között egyszerű példák alap-

ján. 

A környezetben lévő tárgyak 

csoportosítása aszerint, hogy 

tűzveszélyes (gyúlékony), ég-

hető vagy éghetetlen-e. Égés 

vizsgálatán keresztül az égés 

feltételeinek megállapítása. 

Kapcsolat keresése az égés 

feltételei és a tűzoltás módja 

között. Felkészülés vészhely-

zetre. A fegyelmezett cselek-

vés fontosságának felismerése. 

A körültekintő munkavégzés 

fontosságának felismerése. A 

tűzoltók munkájának értékelé-

se.  

Ének-zene:  

tűzzel kapcsolatos da-

lok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

az anyagi tulajdonsá-

gokra használható jel-

zők, hasonlatok; mon-

dókák, versek a tűzzel 

kapcsolatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás. 

 

Tematikai egység/ Fej- Anyagok körülöttünk Órakeret 



 

lesztési cél 8 óra 

Előzetes tudás Anyagok megismert tulajdonságai. 

A tematikai egység neve-

lési-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 alkalma-

zása. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az 

anyagi átalakulások jellemzői között. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazá-

sok, 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 zú-

zódásra jeget? Miért esik 

jól nyáron a fagyi? Meg-

repesztheti-e a víz a szik-

lát? 

 

Ismeretek: 

Halmazállapotok: a lég-

nemű anyagok (gázok) 

kitöltik a rendelkezésre 

álló teret; a folyadékok 

térfogata változatlan, de 

felveszik az edény alakját; 

a szilárd anyagok megtart-

ják formájukat. 

Az önthetőség nem jelenti 

önmagában azt, hogy egy 

anyag folyékony halmaz-

állapotú. 

Környezetünk legkemé-

nyebb anyagai a kristá-

lyok: ilyenek a drágakö-

vek, a gyémánt. 

Térfogat- és tömegmérés, 

mértékegységek (deciliter, 

liter, dekagramm, kilog-

ramm). 

A víz halmazállapot-

változásai (olvadás, fa-

gyás, párolgás, lecsapó-

dás), ezek kapcsolata a 

hőmérséklet változásával. 

Oldat. Vízben való oldha-

Különböző köznapi anyagok össze-

hasonlítása halmazállapotuk szerint. 

Köznapi folyadékok és szilárd anya-

gok tulajdonságainak vizsgálata ta-

pintással, vizuálisan, szaglással, kéz-

zel történő erőkifejtéssel stb..  

A tapasztalatok megfogalmazása 

szóban. 

A környezetünkben előforduló kris-

tályos anyagok csoportosítása (pl. 

kvarc – az üveget karcolja, kalcit – 

az üveget nem karcolja és körömmel 

sem karcolható, gipsz – körömmel 

karcolható). Példák keresése kristá-

lyokra (ásványok). 

Annak magyarázata, miért praktikus 

a folyadékok térfogatát és a szilárd 

anyagok tömegét megadni. Tömeg- 

és űrmértékek leolvasása (élelmi-

szeripari termékekről, illetve mérő-

eszközökről), kapcsolat keresése a 

deciliter és liter, illetve a 

gramm/dekagramm, valamint a de-

kagramm/kilogramm között. 

Kapcsolat keresése a víz halmazálla-

pot-változásai és köznapi alkalmazá-

sai között (pl. hűtés jégkockával, 

melegítés gőzzel).  

Tömeg- és térfogatmérés víz fa-

gyasztása és olvadása során. 

Példák keresése a víz halmazállapot-

változásaira a háztartásban és a ter-

mészetben.  

Különböző anyagok viselkedésének 

megfigyelése vízben. Oldatok készí-

tése. Az anyagok csoportosítása víz-

ben való oldhatóság szerint. A meleg 

és hideg vízben való oldódás össze-

hasonlítása. 

Folyadékok és a levegő hőmérsékle-

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a víz mint versek, mesék 

témája; hasonlatok, me-

taforák, szólásmondások 

a gőzzel, a vízzel és a 

jéggel kapcsolatban. 

 

Vizuális kultúra:  

a víz megjelenése külön-

böző műalkotásokban. 



 

tóság. 

A melegítés és hűtés a 

mindennapokban. 

tének mérése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés, oldó-

dás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hóban, szélben, napsütésben 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Melegítés, hűtés, párolgás. Az időjárás-előrejelzésben alkalmazott né-

hány gyakori piktogram jelentése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az év-

szakok kapcsolatának felismertetése. Az ember megismerése és egés-

zsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szoká-

sok, 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, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Hogyan határozza meg öltözkö-

désünket az időjárás? 

Hogyan viselkednek a növények 

és az állatok különböző időjárási 

körülmények között? 

Hogyan védjük testünket a hi-

deg, a meleg, a szél és a csapa-

dék 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 év-

szaknak megfelelő helyes öltöz-

ködés.  

Példák a növények fényviszo-

nyokhoz, az állatok változó hő-

mérsékleti viszonyokhoz történő 

alkalmazkodására. 

Az egészséges táplálkozás jel-

lemzői a különböző évszakok-

ban.  

A folyadékfogyasztás szerepe. 

Az élőlények energiaszükséglete 

Időjárási napló készítése. 

Az időjárás élőlényekre gya-

korolt hatásának megfigyelése, 

konkrét példák gyűjtése.  

A víz halmazállapotai és a 

csapadékformák összekapcso-

lása. 

Napi és éves ritmus megfigye-

lése a növény- és állatvilág-

ban, a tapasztalatok rögzítése 

rajzzal vagy írásban. 

Évszakokhoz kötődő étrendek 

összeállítása. A nyári megnö-

vekedett folyadékigény ma-

gyarázata.  

A réteges öltözködés szerepé-

nek megértése. 

Öltözködési tanácsok adása 

időjárás-előrejelzés értelmezé-

se alapján. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

öltözködés, időjárás, 

egészséges táplálkozás. 



 

és életmódja közötti kapcsolat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem. 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

Mi kerül az asztalra? 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Napszakok, táplálkozás. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos 

táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szempontok 

figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismeré-

se. 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, gya-

korlati alkalmazások: 

Miért leszünk éhesek? Miért 

fontos a rendszeres étkezés? 

Milyen élelmiszerekből ér-

demes csak mértékkel fo-

gyasztani? 

Mit érdemes csomagolni egy 

egész napos kirándulásra? 

Mit kezdhetünk a maradék 

étellel? 

 

 

 

Ismeretek: 

Az éhség mint a szervezet 

jelzése: energiára, tápanyag-

ra van szükségünk. 

A leggyakoribb élelmiszerek 

energiatartalma (alacsony, 

magas), a tápanyagok fajtái 

(fehérje, zsír, szénhidrát). 

Táplálékpiramis. 

Az ideális testsúly jelentősé-

ge: elhízás, alultápláltság 

veszélyei, példa hiánybeteg-

ségre: a skorbut. 

Szent-Györgyi Albert úttörő 

szerepe a C-vitamin előállí-

tásában.  

Az étkezések típusai, a he-

lyes táplálkozás, a terített 

asztal, az evőeszközök hasz-

nálata, a folyadékbevitel, a 

A rendszeres, nyugodt táplálkozás 

szerepének felismerése. 

Élelmiszerfajták csoportosítása 

energiatartalmuk (magas, ala-

csony), illetve tápanyagtartalmuk 

alapján.  

Példákon keresztül a helyes és 

helytelen étrend, az egészséges és 

egészségtelen ételek, italok felis-

merése, csoportosítása. A táplál-

kozás, az életmód és az ideális 

testsúly elérése/megtartása közötti 

kapcsolat felismerése.  

Az étkezéssel kapcsolatos szoká-

sok gyűjtése, elemzése. 

Az étkezéssel kapcsolatos szoká-

sok (például nyugodt környezet, 

folyadékfogyasztás, levesek) bio-

lógiai hátterének felismerése. 

A helyes étkezési szokások meg-

ismerése, betartása, gyakorlása. 

A gyorsétkezés előnyeinek és hát-

rányainak összegyűjtése, mérlege-

lése. 

Egy hagyományos helyi étel elké-

szítésén keresztül a főzési folya-

mat lépéseinek értelmezése. 

Az ételek tárolásával kapcsolatos 

alapvető szabályok megismerése 

és betartása.  

Ételek csoportosítása aszerint, 

hogy mennyire romlandóak. 

Javaslat készítése: mit vigyünk 

magunkkal hosszabb utazásra, 

Vizuális kultúra: csend-

életek gyümölcsökkel, 

ételekkel. 

 

Ének-zene:  

az étkezéssel kapcsola-

tok dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

a főzés, illetve ételkészí-

tés; az élelmiszerek, 

ételek tárolása; egészsé-

ges táplálkozás, étrend. 



 

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 szabá-

lyok. 

A maradék étellel kapcsola-

tos higiénés szabályok. 

Az ételmérgezés okai és kö-

vetkezményei. 

rövidebb kirándulásra télen, nyá-

ron stb. 

Az ételmérgezés tüneteinek felis-

merése, a veszélyeinek megértése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, ét-

kezési szabály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Élőlények közösségei 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Növény, állat. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életkö-

zösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése, hogy az 

egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és természetes 

életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének 

felismerése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Élhetne-e róka a kertben? Tart-

hatnánk-e oroszlánt hobbiállat-

ként? 

 

Ismeretek: 

Életközösség: mesterséges és 

természetes életközösség.  

Életfeltételek, egyes állat- és 

növényfajok igényei. Élőhely. 

Veszélyeztetett fajok. 

Táplálkozási kölcsönhatások: 

ragadozás, növényevés. Össze-

függés az élőlények energia-

szükséglete és életmódja között. 

Egy, az iskola környezetében 

található jellegzetes életközös-

ség megfigyelése, jellemzése.  

Természetes életközösség meg-

figyelése, állapotának leírása, a 

változások követése, bemutatá-

sa és megbeszélése. 

Mesterséges és természetes 

életközösség összehasonlítása 

(sokféleség, változatosság, 

mintázatok  alapján).  

Az életközösségek összetettsé-

gének felismerése. 

Annak magyarázata, miért bo-

nyolult feladat az állatok meg-

felelő állatkerti tartása. Az élő-

világ sokféleségének tisztelete. 

Az életközösség növényei és 

állatai közötti jellegzetes kap-

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

versek egyes állatfajok-

kal kapcsolatban. 

 

Ének-zene:  

az állatok farsangja, 

dalok állatokkal kapcso-

latosan. 

 

Vizuális kultúra:  

állatok és növények, 

életközösségek ábrázo-

lása. 



 

csolatok felismerése. Állatok 

csoportosítása (ragadozó, nö-

vényevő, mindenevő). 

Egyed, csoport és életközösség 

megkülönböztetése konkrét 

esetekben. 

A természetvédelem jelentősé-

gének felismerése, az állat- és 

növénykertek munkájának ér-

tékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, 

táplálkozási kapcsolat. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testré-

szek 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 nap-

szakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. 

Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értel-

mezése; 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 természe-

tes 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 magyarázatá-

ra. 

 

 

 

ÉNEK-ZENE 
 

Kerettanterv ajánlásai 1-2. évfolyam számára  

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Zenei reprodukció – Éneklés 80 óra 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

16 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

16 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  16 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  16 óra 



 

Összes óraszám:  144 óra 

 

Helyi tanterv  

 

Tematikai egység címe 1. évfolyam 2. évfolyam 

Zenei reprodukció – Éneklés 4

0

 

ó

r

a 

4

0

  

ó

r

a 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

8

 

ó

r

a 

8

 

ó

r

a 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti alapismeretek 

8

 

ó

r

a 

8

 

ó

r

a 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése  8

 

ó

r

a 

8

 

ó

r

a 

Zenei befogadás – Zenehallgatás  8

 

ó

r

a 

8

 

ó

r

a 

Összes óraszám:  7

2

ó

r

a 

7

2

 

ó

r

a 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 so-

rán 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 hallásfej-

lesztés 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, tan-

anyagegységekre. 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 isme-

retanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 Zenei reprodukció 

 Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét ének-

léssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt kép-

visel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén 

megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöve-

teleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, is-

merősöknek.) 
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezd-



 

ve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – el-

sősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minő-

ség 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, ötletgaz-

dagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 
–  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisai-

hoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A ge-

neratív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dal-

lam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei 

jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresz-

tül.  

 Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kap-

hatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tar-

talmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaol-

vasás képessége a zeneértés alapozza meg. Az önálló zenélésben nélkülözhetet-

len eszközzé válik.  
– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egy-

re 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 el-

vontan, 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 fejleszté-

sében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, talál-

ják 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  

 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 kom-

petenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik 

a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei ta-

pasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább kü-

lönbséget 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 ké-

pes a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen 

ezért részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irá-

nyul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább 

az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szoro-

san összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata lehetőséget ad a 

zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésé-

re is.  

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üze-

netének 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 sok-

rétű zenei élményből fejlődik ki. 
– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitott-

sággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a 

zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásai-

nak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfoga-

dását és pozitív értékelését. 
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesz-

tusok, 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 ének-

léssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek min-

den esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az ön-

célú adatközlés és a nagy mennyiségű szöveges memorizálás. Egy szerzői élet-

rajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tar-

tózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségé-

nek bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való köl-

csönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek mű-

vészetére gyakorolt hatása az elsődleges feladat. Ezt helyenként megtámogathat-

ják 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 vál-

nak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha eszköztáruk felhasználása 

segít a gyerekeknek átérezni a zenei jelenségeket. 

 Zenehallgatás 

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehető-

leg 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 megvi-

lágítása 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 ta-

nulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevéte-

lével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és mű-

fajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztályában 

sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén. A 6 

és 8 osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 9–10. 

osztály tantervének feladata. 

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – töreked-

jünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei mű-

faj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó ze-

nei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az érté-

kes művek hallgatására. 
– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei informá-

ciók gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott 

korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészí-

tett, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextu-

sát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldol-

gozását. 
 

 

1–2. évfolyam 

 

Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, 

ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerek-

kel érhető el. 

A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, a teljes 

személyiség sokoldalú fejlesztése. Ennek megalapozása az alsó tagozatban kezdődik, ahol a 

NAT-ban meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok közül öt kiemelten fontos: az 

erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik mércéjévé teszik az emberi kapcsolatok elfoga-

dott normáit és szabályait); nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szo-

kások ismerete, különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete); állampolgárságra 

és demokráciára nevelés (képesek társaikkal a kooperációra, el tudják magukat helyezni a 

közösségben, megértik a szabályok fontosságát); az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

(kommunikációs képességük, a társaikkal való együttműködés képessége és a mások iránt 

érzett empátia továbbfejlődik); testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmoni-

kus személyiség fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). Legfonto-

sabb kulcskompetenciák: esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi 

kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia. 



 

Fejlesztési célok: 

 Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) 

– Az éneklésre épülő tanítás első lépése az éneklés örömének és az éneklés helyes 

szokásainak kialakítása, amelynek elemei az értelmes frazeálás, kifejező artikuláció 

és a megfelelő hangterjedelem. Az éneklést sok mozgás, néptánc és szabad mozgá-

sos improvizáció kíséri. A helyes testtartás, az egyszerű mozgáselemek és lépések 

elsajátítására a népi gyermekjátékok és a néptánc kiváló lehetőséget nyújtanak. 

– Dalkincsbővítés. A népdalokat és gyermekdalokat a tanulók elsősorban hallás után 

tanulják, és csokorba szedve is énekeljék. Az összeállítás mind a zenei, mind a tar-

talmi szempontokat figyelembe veszi. 

– Zenei ismeretszerzés. A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit meg-

figyelik, tanári rávezetéssel tudatosítják, s felismerik kottaképről, esetleg tanári se-

gítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a dallami, ritmikai, hallási és többszó-

lamú készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják. 
– A zenei tevékenységek élményszerűek, játékosak, mozgásosak legyenek, jellemez-

ze azokat a tapasztalás- és tevékenységközpontúság. 

Zenehallgatás (Zenei befogadás, zenehallgatás) 

Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek ta-

pasztalatokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás során a 

tanulók spontán és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a hangszínekről, 

hangszerekről, hangszercsoportokról, előadó-együttesekről, tempóról, dinamikáról és ze-

nei formákról, valamint megismerkednek hosszabb lélegzetű zeneművekkel is. A kivá-

lasztott anyag egy része kapcsolódik az órai énekes anyaghoz. 

 

 

1. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Dalkincs bővítése gyermekdalok játszásával, hallás utáni daltanítással. 

Az éneklés helyes szokásainak kialakítása: 

helyes testtartás, 

helyes légzés, 

életkornak megfelelő hangerő, 

helyes hangképzés (diszfóniás gyermekek szűrése), 

érthető szövegejtés, 

kifejező artikuláció, 

helyes frazeálás. 

Az éneklés örömének felkeltése. 

Dalkezdés megadott hangról c‟–d” hangterjedelemben, megadott tempó-

ban, helyes ritmusban, törekedve a tiszta intonációra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népi gyermekjátékok, mondókák elsajátítása: 

kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő körjátékok, 

leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások (biton, triton, 

tetraton, pentachord, pentaton hangkészlettel). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szókincsbővítés, 

érthető szövegejtés, kife-

jező artikuláció. 



 

Magyar népdalok megtanulása: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás 

dalok, párosítók, (pentaton, hexachord hangkészlettel). 

Más népek dalainak megismerése (környező népek, nemzetiségek 

dalai). 
Művészi értékű komponált gyermekdalok és megzenésített versek 

tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, 

Ádám Jenő). 
Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok, hangutánzó dallamosztinátó 

dalhoz.  

Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel). 

Dallamvonal szemléltetése nagytesti mozgással. 

 

Matematika: számfoga-

lom erősítése. 

 

Erkölcstan: szabálytudat 

erősítése. 

 

Környezetismeret: termé-

szeti képek, évszakok, 

állatok. 

 

Dráma és tánc: népi 

gyermekjátékok drámai 

történései, népdal és nép-

tánc kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: a népi 

tárgykultúra. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgás, helyes légzés, 

testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, staféta éneklés, kérdés-felelet.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok, 

gyermekversek. Ehhez kapcsolódó nagytesti mozgások, hangutánzó 

dallam és ritmusmotívumok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő, tempó vál-

tozások érzékelése és reprodukciója, metrikus egységek és kisebb for-

mai egységek érzete, játékos feladatok megoldása alap ritmusokkal és 

hangokkal, a belső hallás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmikai készség fejlesztése: 

Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagytesti 

mozgással, tapsolással, ritmushangszerekkel). 

Negyed, nyolcadpár, negyed szünet, félérték.  

Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushang-

szerekkel. Ritmus osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, 

ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépé-

sek, kijárások), a ritmus változatos megszólaltatással (kéz és 

Magyar nyelv és iroda-

lom: íráskészség fejlesz-

tése. 



 

láb által). 

2/4, 4/4 ütemmutató. Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel. 

Motorikus képességek változatos mozgással és ütemezéssel.  

Ismétlődés a zenében, ritmusosztinátó. Gyors-lassú érzékelte-

tése. 

 

Hallásfejlesztés: 

Hangrelációk érzékeltetése, nagymozgással, reláció térbeli 

mutatásával, kézjellel. 

Énekes rögtönzés hangokkal, ellentétpárok: csend és hang, be-

széd és énekhang, hangutánzás, hangos és halk, mély és ma-

gas, rövid és hosszú, saját név éneklése szabadon vagy a tanult 

dallamfordulatokkal, énekbeszéd. 

A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: 

   dallamfordulatok: sm, lsm, smd, mrd, rdl, mrdl,  

   ötfokú hangsorok dallamfordulatai: a lá pentaton hangsor 

  (smrdl,) dó pentaton (lsmrd) és lefutó lá pentachord (mrdtl,)  

  dó pentakord (sfmrd), kézlejjel. 

Tanult mondókák éneklése rögtönzött dallammal a tanult da-

lok hangkészletének felhasználva, tanult dalok átköltése, más 

befejezéssel, énekes párbeszéd. 

Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dal-

lamelvonás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcadpár, 

negyedszünet, fél, ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, ritmus 

osztinátó, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, 

kíséret, variáció, énekbeszéd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és 

ritmusérzék, zenei hallás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallás utáni daltanulás és a fejlődő zenei készségek és megszerzett 

zenei ismeretek alapján ismerkedés a zenei notáció alapjaival; a zene 

jelrendszerének felismerése kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti alapismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás 

– gyakorlás/alkalmazás hármas egységében. 

 

Ritmikai elemek, metrum: 

A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus 

kiemelése. 

Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték), 

titi (nyolcadpár), szün(negyed szünet), táá (félérték) és 

szüün(félérték szünete).  

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra fejleszté-

se: nagytesti mozgások-



 

Ritmikai elemek jele. 

Ritmikai elemek értéke (viszonyítva a korábban megtanult ele-

mekhez). 

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése,  

ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 4/4. 
Dallami elemek: 

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, megne-

vezése szolmizációval: szó-mi-lá-dó-ré- alsó lá. 

Az új szolmizációs hang kézjele és betűjele: s-m-l-d-r-l. 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó 

pótvonal. 

Az új szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép 

alapjainak megismertetése. (Hangjegy, hangszár irányának meg-

figyeltetése.) 

tól az apró mozgásokig. 

 

Környezetismeret: tájé-

kozódás térben, irányok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, záróvonal, 

ismétlőjel, hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy, hang-

szár. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, 

hangjairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány 

és távolság megnevezése. Első zenehallgatási élmények kisgyermek-

korból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása az 

éneklés, az örömteli zenei játékok, a tánc és szabad mozgás improvizá-

ciója során. Képességfejlesztés a különböző műfajú, stílusú és karakterű 

zeneművek befogadásához a rendszeres zenehallgatás által. A hang-

színhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

 tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei idézetekhez kapcsolódóan teljes 

zeneművek vagy zenei részletek többszöri meghallgatásával (is-

métlődő lejátszásával);  

 kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad moz-

gás elkezdésével és befejezésével; 

 zenei eszközök megfigyeltetésével dinamikai ellentétpárok meg-

különböztetése (halk-hangos), fokozatos dinamikai erősödés és 

halkítás megfigyeltetése és reprodukálása játékos feladatokkal, 

hirtelen hangerőváltás megfigyelése és reprodukciója; 

 alapvető tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, ösz-

szehasonlítása és reprodukciója. 
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 

 természetünk és környezetünk hangjai,  

Erkölcstan: türe-

lem, tolerancia. 

 

Környezetismeret: 

természetünk és 

környezetünk 

hangjai, hangután-

zás. 

 

Dráma és tánc: 

dalszövegekhez 

kapcsolódó drama-

tizált előadás, sza-

bad mozgásos imp-

rovizáció. 



 

 emberi hangszínek (magas, mély, gyerek, férfi és női hang),  

 a hangszerek hangszínének megtapasztalása gyakorlati úton, azok 

megkülönböztetése és azonosítása a hangszer kezelése szerint,  

 szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar, dalok felismerése külön-

böző hangszerekről. 
Formaérzék fejlesztése a helyesen tagolt éneklésen és mozgáson keresz-

tül. 
Absztrakció: a dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy 

zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb), vala-

mint a zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás). 

 

Vizuális kultúra: 

zenével kapcsola-

tos élmények vizu-

ális megjelenítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és 

női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyaghoz 

kapcsolódó műzenei anyag vokális és hangszeres feldolgozásainak 

megismerésével. Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása 

élményszerű előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenehallgatás tanári bemutatással vagy felvételről (audio, video) az 

évfolyam énekes és generatív tevékenységeihez valamint a befogadói 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan válogatva a zeneirodalom 

különböző korszakaiból beleértve a 20. század és korunk zeneiro-

dalmát is különösen a következő témakörökben: csend és hang, 

hangszerek, természet a zenében, szólóhang-kórus, szóló hangszer-

zenekar, ellentétpárok (beszéd-ének, gyors-lassú, hangos-halk, ma-

gas-mély). 

Cselekményes és programzene hallgatása (pl. mesebalett) a cselek-

mény megfigyelésével, a szereplők karakterének zenei eszközökkel 

történő azonosításával (pl. tündér, boszorkány, királylány, királyfi, 

udvari bolond és „varázserejű” hangszerek). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: zeneművek tartal-

ma, irodalmi kapcsola-

tok. 

 

Dráma és tánc: cselek-

ményes programzenék, 

mese, meseszereplők, 

dramatizált megjelení-

tés, pl. bábozás, panto-

mim. 

 

Vizuális kultúra: zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjelení-

tése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs 

hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 

 



 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcso-

lódó játékokkal emlékezetből c‟–d” hangterjedelemben. Csopor-

tosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, ké-

pesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után köny-

nyedén megtanulni. 

 Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. 

Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tem-

póváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről 

(kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg cso-

portosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesz-

tett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári se-

gítséggel szolmizálva éneklik.  

 Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigye-

lésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű 

zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és 

formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen 

és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

 

Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz, és minimális követelményeket határoz meg. A ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedel-

mű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szim-

fóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meg-

határozott tartalmak adnak iránymutatást. 

Benyomások zenéről: csend és hang, beszéd és ének, szóló és tutti, gyors-lassú, hangos-halk, 

magas-mély. 

 

A tanult magyar népdalok eredeti felvételekről, illetve kortárs népzenészek előadásában, nép-

zene gyermekek előadásában (pl. regölés, galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek dalai, 

tánczenéi. Néptánc-dialektusok, hangszeres népi tánczene. 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Gyermekeknek, Kodály Zoltán gyermekkarai, 

Bicinia Hungarica, Járdányi Pál, Bárdos Lajos gyermekkarai). 

 

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli szereplők (ajánlott: Henry 

Purcell: A tündérkirálynő [The Fairy Queen], Pjotr Iljics Csajkovszkij: Diótörő [Scselkuncsik] 

op. 71,  

 

Különböző stíluskorszakokból válogatott művek: 

Adriano Banchieri: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrappunto alla Bestiale) 

Jean Philippe Rameau: A tyúk (La poule) 

Georg Philipp Telemann: Békák (Les Rainettes), TWV 51: A4 

Johann Sebastian Bach: 18 kis prelúdium zongorára: válogatás a Notenbüchlein für Anna 

Magdalena Bach kötetekből 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik) 



 

Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), K. 265, 

Gioachino Rossini: A tolvaj szarka (La gazza ladra) – nyitány 

Georges Bizet: L'Arlesienne Suite (Az arles-i lány szvit) 

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról c. operá-

ból) 

Maurice Ravel: Lúdanyó meséi (Ma mère l‟oye) – Tündérkert 

Bartók Béla: Mikrokosmos, BB 105 – részletek (pl. No. 142. Mese a kislégyről) 

Kurtág György: Játékok – részletek  

 

 

 

ERKÖLCSTAN 

Kerettantervi ajánlás 1-2. osztály számára 

 

1. Az én világom 11 

2. Társaim – Ők és én 12 

3. Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 18 

4. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 12 

5. A környező világ 12 

 

 

Helyi tanterv (heti 1 óra) 

 

 Tematikai egység 1. évf. 2. évf. 

1. Az én világom 11  

2. Társaim – Ők és én 5 9 

3. Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek 9 9 

4. Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség 5 9 

5. A környező világ 6 9 

 Összesen 36 36 

 

 



 

ERKÖLCSTAN 
 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyá-

nak, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesz-

tése, 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 szerke-

zetet.  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 civili-

zációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a min-

dennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés 

és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosítá-

sában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi 

értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyő-

ződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori 

életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítélé-

séről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, 

amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fon-

tos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősíté-

sére 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 korábbi-

aknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése 

közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változato-

sak, 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 – közössége-

inkhez 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, ame-

lyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érde-

keihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítsé-

gükre 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 előfelté-

tele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai gon-

dolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellem-

zője 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 el-

fogadtatása 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 erő-

sebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívána-

tos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tan-

tárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztés-

központú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmá-

nak évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tuda-

tosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, refle-

xiókon 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 szin-

ten, 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 ter-

mészetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történe-

tek, 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 csoporto-

kat 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 ellentmon-

dó 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 nél-

kül, 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 kapcsola-

tos 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 mel-

lett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérde-

zés, 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 értékelés-

től. 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 kere-

tet 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 értékköz-

pontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

1–2. évfolyam 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A kis-

gyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák alakít-

ják 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 sze-

reznek 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 maga-

tartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben függ azonban a környezeti ha-

tásoktól, 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 kortársaik-

kal, s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyze-

tekben 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. Minda-

zonáltal 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 élet-

kornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális hát-

térrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó kulturális 

és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és normarendszert kiin-

dulási alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, hogy fokozatosan be 

tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. Nagyon fontos, hogy a pe-

dagógus 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 mér-

tékben 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 szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő er-

kölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő – 

látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak legin-

kább 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 ponto-

san 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 korosztály-

nak 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 képessé-

gének későbbi kialakulását. 

 

  

 

 



 

 

Tematikai egység 
Az én világom Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  

A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejleszté-

se.  

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? Mi-

ben kell erősödnöm? 

 

Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 

Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék eljut-

ni? Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért sze-

retem 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 ten-

nem? Végül mit tettem? Mit csinálnék most, ha ugyanabban 

a helyzetben lennék?  

Vizuális kultúra: 

személyes élmények megjelen-

tetése sík vagy plasztikus alko-

tásokban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- beszédkészség, beszédbátor-

ság fejlesztése 

- önismereti gyakorlatok 

- a szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

 

 

 



 

Tematikai egység 
Társaim – Ők és én Órakeret 

14 óra 

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.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akiket ismerek 

Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és máshonnan? Mi-

lyen kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel hozzám? 

Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha különféle is-

merőseink 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 má-

sokkal? Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és tá-

volabbi ismerősöket? Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb 

tanulóit, a tanárokat és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 

Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? Ho-

gyan 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 bízha-

tok meg?  

 

Gondolataim és érzéseim kifejezése 

Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 

Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és képek-

kel?  

Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként fejezhe-

tem ki elfogadható formában azt, ha nem szeretek valakit? Mi-

lyen jelek árulják el számomra, hogy milyen érzéseket vált ki 

másokból, amit mondok vagy teszek?  

Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok én meg-

bántani másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, amikor jobb, ha 

nem mutatjuk ki az érezéseinket? Miben más az, ha személye-

sen találkozunk valakivel, mint hogyha telefonon vagy interne-

ten beszélünk vele? 

Környezetismeret: 

különbség a felnőttek és a 

gyerekek között. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

egyszerű ítéletalkotás mesék 

szereplőiről; mindennapi 

konfliktusok átélése drama-

tikus játékban; szöveges 

üzenetek érzelmi tartalmá-

nak megértése. 

A szituációnak megfelelő 

nyelvhasználat alkalmazása. 

Nem verbális jelzések tar-

talmának felismerése.  

 

Vizuális kultúra: átélt ese-

mény vizuális megjelenítése;  

a kép és a hang szerepének 

megfigyelése animációs me-

sékben; a közvetlen és köz-

vetett 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 Órakeret 

18 óra 

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 élhet-

nek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Különféle közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren óvo-

dás 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 köze-

li családtagjaim, akikkel nem közös lakásban lakunk? Jó, ha 

együtt vagyunk? Mit kapok tőlük, és én mit adok nekik? Ho-

gyan tudjuk segíteni egymást? Vannak-e szabályok a család-

ban, amelyeket be kell tartani? 

Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kap-

csolatom? 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 eze-

ket? Mit szeretek közülük és miért? Van olyan is, amit nem 

szeretek? Miért? 

Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei a mie-

inktől?  

 

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 internet-

használat szabályai; videojá-

tékokkal kapcsolatos élmé-

nyek feldolgozása. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: élet a családban; csa-

ládi rendezvények, ünnepek, 

események; iskolai és osz-

tályrendezvények. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, 

feladat, szabadidő. 

 

 



 

Tematikai egység Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 

14 óra 

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 kö-

zött 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? Mi-

lyen más helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a rokona-

im? Mi mindenben különböznek ezek a mi lakóhelyünktől?  

Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a 

világ más részein?  

Vizuális kultúra: környeze-

tünk külső és belső terei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 

 

Tematikai egység A környező világ Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának 

elősegítése. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozá-

sa.  

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 dolgok-

ról? 

 

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 

Környezetismeret: szobanö-

vények és házi kedvencek 

gondozása; 

veszélyeztetett fajok. 

 

Vizuális kultúra: a természeti 

környezet elemeinek megje-

lenítése. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: növényápolás, állat-
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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 ho-

gyan 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 növé-

nyekért 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 eze-

ket szeretem?  

Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat védett-

nek? Én hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág 

értékeinek megóvásához? 

gondozás. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

mesék világa; alapvető er-

kölcsi-esztétikai kategóriák 

(szép-csúnya, jó-rossz, igaz-

hamis). 

 

Vizuális kultúra: 

elképzelt dolog vizuális 

megjelenítése; különböző 

anyagok használata a kifeje-

zés szándékával; képzeletbe-

li helyek, terek megjeleníté-

se; meseszereplők megjele-

nítése különféle technikák-

kal. 

Kulcsfogal-

mak/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 a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tu-

lajdonságairól, 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 kommu-

nikálni 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 életé-

ben. 

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában 

nyilvánítsa ki. 

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a kö-

rülöttünk 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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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

Kerettanterv javasolt óraszámai 1-2. osztály számára 

 

Család, otthon, háztartás 16 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 32 

Közlekedés 6 

Közösségi munka, közösségi szerepek 10 

 

Helyi tanterv (heti 1 óra) 

 

Tematikai egység 1. évf. 2. évf. 

Család, otthon, háztartás 10 10 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 17 17 

Közlekedés 3 3 

Közösségi munka, közösségi szerepek 6 6 

Összesen 36 36 
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TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 
 

1–2. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák – különösen a természettudo-

mányos-technikai kompetencia – fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat szerezzen az őt közvetle-

nül 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 érté-

kek, 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 kés-

zségeinek 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 matema-

tikai kompetencia fejlődését a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a csoporto-

sítások 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 művé-

szeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egés-

zséges és környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia, és a helyes időbe-

osztás terén. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közös-

ségi 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” fejlesz-

tését 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 (eredményes-

ség 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 szi-

tuációs játékokban való élményszerű alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások kialakulását. 
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Tematikai egység/Fejlesztési célok 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 20 óra 

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 megismeré-

se 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. 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal. 

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 környezetem, közösségeim, 

társaim. 

Családtagok, családi, baráti kötődések, szeretetkapcsolatok, a környezetnek 

való megfelelés szándéka, beilleszkedés. 

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartá-

si eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: elektromosság, gyúlékony vegysze-

rek. Veszélyt jelző piktogramok megismerése. 

1.3. Családi időbeosztás 

Tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélése, 

napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismerte-

tése, megbeszélése. 
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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. Takarékosság energiával, vízzel. 

1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás 

eszközei és anyagai. 

1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 
 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Család, családtag, lakhely, családi ház, lakás, otthon, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, 

háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, test-

ápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék. 

 

Tematikai egység/Fejlesztési célok 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés Órakeret 34 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban használt, megmunkált anyagok és 

készített tárgyak ismerete; az anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; anyagala-

kítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabályköve-

tés, mintakövetés, önállóság a tevékenységek során. 

A tematikai egység nevelési- Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), valamint a tanár által bemutatott nyomta-
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fejlesztési céljai tott (rövid szöveg, egyszerű ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrá-

sokban. 

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 alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és környezettudatos felhasználása a sza-

bályok, előírások és a kapott utasítások szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyér-

zet kialakítása, törekvés a biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset ese-

tén. 
 

 

 

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, azo-

nosítás, megkülönböztetés, osztályokba sorolás, halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok összehasonlítása mérhető tulajdonságaik szerint; mé-

rés, becslés. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés (egyszerű, rövid útmutató jellegű 

szövegek olvasása, értelmezése, rövid szövegben az események sorrend-

jének felismerése). 

 

Erkölcstan: az alkotó ember és az épített világ tisztelete, értékek óvása. 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, 

textilek alakítása 

Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egy-

szerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerí-

téssel, mélyítéssel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással, gyűrés-

sel, gömbölyítéssel. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca,) megmunkálása tördeléssel, darabolással, 

csiszolással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sod-

rat). 
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Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, és egyéb kézműves 

technikák).  

Gombfelvarrás. 

Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek. 

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

LEGO – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve 

önálló elképzeléssel. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes 

anyag, , anyagtakarékosság, építőelem. 

 

Tematikai egység/fejlesztési célok  3. Közlekedés Órakeret 6 óra 

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 köz-

lekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli közlekedésről. 

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. 

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 és a gyalogos 

Környezetismeret: közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, fogalommagyarázat, képi 

jelzések és szóbeli utasítások, szövegértés (képi, ikonikus kódok és szö-

vegek jelentésének egymásra vonatkoztatása, párosítása). 
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közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 
 

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 megisme-

rése és gyakorlása. 

 

 

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelző-

lámpa, jelzőtábla, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, gye-

rekülés, gyerekzár. 

 

Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvé-

nyeken szerzett élmények és tapasztalatok. 
 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása.  

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek során, a feladatok meg-

osztása, 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.  

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 közös-

ségi ünnepek. 

 

Erkölcstan: családi hagyományok, ünnepek, élmények feldolgozása, játé-

kok. 

 

4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 

Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélu-

tán, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az 

ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek beszerzése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az érzések megfogalmazása. 

 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció  

A munka megszervezése 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás,  

 

A fejlesztés várt eredményei 

a két évfolyamos ciklus vé-

gén 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése. 

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. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, textilek 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) szabályai-

nak gyakorlati alkalmazása.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

Kerettanterv javasolt óraszámai 1-2. osztály számára 

 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
28 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós képzelet és látványok 
28 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
20 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások, médiumok, médiaélmény) 
4 

A média kifejezőeszközei 4 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 
4 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 
4 

Tárgy-és környezetkultúra 

Környezetünk valós tervei és mesés helyek 
26 

 Tárgy-és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
26 

 

Helyi tanterv (heti 2 óra) 

 

Tematikai egység 1.évf. 2.évf. 

Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
14 14 

Kifejezés, képzőművészet 

Valós képzelet és látványok 
14 14 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális jelek a környezetünkben 
10 10 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások, médiumok, médiaélmény) 
2 2 

A média kifejezőeszközei 2 2 

A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 
2 2 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 
2 2 

Tárgy-és környezetkultúra 

Környezetünk valós tervei és mesés helyek 
13 13 

Tárgy-és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
13 13 

Összesen 72 72 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális mű-

vészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. 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 elekt-

ronikus 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 fejlesz-

téshez, de a hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értel-

mezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-

kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált megközelí-

tésben 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 ta-

pasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudato-

sítani az érzékelés különböző formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a 

számítógépes környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakí-

tani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő a hatalmas 

mennyiségű képi információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldol-

gozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogal-

mazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az 

alkotómunka során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. A vizuális nevelés kiemelt fontossá-

gú feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hang-

súlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés 

minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánu-

lásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy széle-

sebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz 

a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállób-

ban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeret-

ének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékeny-

ségeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő 

hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önál-

ló 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 vizu-

ális kultúra részterületei szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és kör-

nyezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további tematikai egységek-

re 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 tan-

tervi 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 kü-

lönböző tartalmi egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi tantervkészítés, még in-

kább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés 

felépítésének logikáját követve felhasználni, az adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. A 

kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzáren-

delt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad fel-

használást biztosít a 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 infor-

mációk forrása és jellege alapján szöveg és kép együttes értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós 

élethelyzetekben. A médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az iskola-

szakaszban 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 médiaélmé-

nyeinek 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, az egyéni 

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 tár-

sas kultúra fejlesztési területeihez.  

A gyerekek a médiumok elemi kifejezőeszközeinek megfigyelésén keresztül ismerkedni kezdenek a médiu-

mok nyelvével. A különböző médiaszövegek értelmezését, nyelvi működésének tudatosítását, mások értel-

mezésének sajáttal való összevetését célzó gyakorlatok hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejleszté-

séhez, 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, il-

letve 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 állam-

polgári kompetencia. 

 

1- 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 taní-

tó kiemelt feladata, hanem a változatos és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikák-

kal, 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. Fontos, hogy a gye-

rekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanulja-

nak”.  

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más művészetekkel és más tantár-

gyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsú-

lyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének 

megismerésére, a vizuálisan érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A 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 képvi-

selő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről.  

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei 

közül a belső képek kialakulását segítő „Képzőművészet, kifejezés” és a „Tárgy- és környezetkultúra” első-

sorban a tárgykészítés 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 reflek-

tív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az élményfeldolgozás során a médiaélmények átala-



 

 

kíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének meg-

alapozásához, 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, kon-

venciókra 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 él-

ményszerű feldolgozási mód a játszva tanulás lehetőségét teremti meg.  

A gyerekek a megismert kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, fotók, hangzó anyagok) elké-

szítése 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, feldol-

gozására kerül sor. 

A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti különbségek megismerése segíti a média-

környezetben való tájékozódást, a tapasztalati valóság és a média által közvetített valóság közötti különbsé-

gek 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 felada-

tai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy 

csoportos feladatmegoldással érhetőek el.  



 

 

 
1-2. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Átélt élmények és események 
Órakeret 14 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 megjelenítése. 

Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség fejlesz-

tése. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Térábrázoló 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) 

érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos használatával. 

Tananyag, témák: Saját alakrajz adott környezetbe és adott korcsoportba helyezése (arány, 

méret, viszonyítás, szemmérték). Mit tudnak a ceruzák (vonalkarakter, vonalvastagság, szín-

hangulat)? 

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 megkü-

lönböztetése hangerő, hangszín, ritmus szerint. 
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Felületalkotási kísérletek filctollal (változatos faktúrák kialakítása a pont, a vonal és a folt 

játékával. Szabályos és szabálytalan, egyenes és íves vonalak.). Forma- és színismétlés, minta-

ritmus. Sordíszek nyomtatással. Vonalritmusok kialakítása és eljátszása énekhangokkal, zöre-

jekkel és mozdulatokkal. Színkeverés: az őszi levelek, az őszi erdő. Festett és vésett kerámia-

edények mintázatának megfigyelése és a mintaritmus folytatása. Új minták kitalálása. Termé-

szeti és mesterséges formák ábrázolása. Képalkotás a természeti formák átalakításával. A for-

mák felületi mintázata: frottázs készítése. 

Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, különle-

ges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, hallott vagy elképzelt 

történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, helyzetek, mesék, mesefolyamok) meg-

jelenítése sík és/vagy plasztikai alkotásban (pl. színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott 

vagy konstruált) az elemi kompozíciós elvek figyelembevételével. 

Tananyag, témák: évszakok, termések, levelek megszemélyesítése, pl. Ősz anyó, 

Gesztenyeország lakói, kalap-divatbemutató Tündérországban. Festett levélnyomatok kiegé-

szítése konkrét formákkal, pl. őszi termések, állatok az avarban stb.  

Környezetismeret: Anyagok tulajdonságai, halmazállapot-

változás. 

 

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 eljá-

rás, kompozíció. 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Valós és képzelt látványok 
Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejleszté-

se. Komponáló képesség fejlesztése a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszo-

ciációs készség, képzettársítási készség fejlesztése. 

Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképes-

ség fejlesztése. Formaérzék, karakterérzék fejlesztése.  



Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola  Pedagógiai Program 

 

208 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen szereplőinek (pl. hősök, 

ártók, bajkeverők, segítők, varázstárgyak, csodaeszközök), természetes és épített környezeté-

nek (pl. indák, ligetek, erdők, vizek, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. 

sorozatként, képeskönyvként) emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és a fan-

tázia által. 

Tananyag, témák: kompozíciós készséget fejlesztő feladat (Hárs László: Híresincsi felfordulás 

című meséjének illusztrálása: különleges falukép tervezése a házak szabad elrendezésével), a 

képzelet fejlesztése (sokféle gyümölcsöt termő csodafa), színkeverési feladat (Szécsi Magda: 

A Szivárványhajú varázsló című meséjének illusztrálása; folton folt figurák és tárgyak terve-

zése). Állatszobrok mintázása agyagból. 

Magyar nyelv és irodalom: Élmények, tartalmak felidézése. 

Szép könyvek. 

 

Dráma és tánc: Dramatikus formák. 

Fejlesztő játékok.  

 

Környezetismeret: Mozgásjelenségek, kísérletek. Optika. 

 

 

Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl., motor, fészek, odú, fa, talaj), külön-

leges 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). 

Tananyag, témák: természeti formák megszemélyesítése vagy tárgyiasítása. Tervezés a forma 

kontúrjával vagy egy részletével. 

 

Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok szerint (pl. alakok, szereplők, 

terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa). A megállapítások segítségével továbbgondolva a lát-

vány sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás létrehozásának érdekében (pl. más tér-

ben és időben, más szereplőkkel), különböző művészeti műfajokban (dráma, hang-zene, moz-

gás, installáció, fotómanipuláció). 

Tananyag, témák: mintaritmus a magyar népművészetben (hímzett és varrott minták). Állatok-

ról vagy növényekről készült fotó vagy fénymásolat kiegészítése mesebeli környezettel, vagy 

az állat felületének kitöltése kitalált mintákkal. Különleges tükörképek, pacnifestészet. Anya 

és gyermeke a műalkotásokon. A cirkusz világa. A négy évszak változása és jellemzői. Elkép-

zelt és kitalált építmények tervezése (mesevár, palota).  

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. Néző-

pontok. Mozgatás.  
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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 10 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. Képolvasással történő informá-

ciószerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fej-

lesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tuda-

tos 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, útbaiga-

zítás, védelem, figyelemfelkeltés). 

Tananyag, témák: a jelalkotás jellemzői, óvodai jelek felidézése.  

A forma jellemző tulajdonságai: formaegyszerűsítés, lényegkiemelés. Mintaképzés forma-

egyszerűsítéssel. Rejtőzködő állatok (mimikri). Kompozíciós játék az állat jellé egyszerűsí-

tett körvonalával és felszíni mintájának léptékváltásával. Formaalkotás a körvonaltól a rész-

letekig, és a részletek elhagyásával a sziluettig. 

Matematika: tájékozódás térben, síkban, a tájékozódást segítő 

viszonyok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: jelzőtáblák. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alap-

rajz, cégér, szimbólum, lépték. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számítógép) kapcsolódó saját használati szo-

kások (pl. gyakoriság, társas vagy önálló tevékenység), médiaélmények (pl. tetszés, kíván-

csiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, 

bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 

Tananyag, témák: a bábszínház működése, a bábozás jellemzői, előadás különböző bábfigu-

rákkal: fakanálbáb és ujjbáb tervezése. Szerepjátékok a tervezett bábokkal. Mesélő bábok: 

hallott, olvasott és kitalált történetek előadása.  

Magyar nyelv és irodalom: Mesék, narratív történetek. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges és helyes szabad-

idős tevékenységek felsorolása, ismertetése, megbeszélése. 

 

Erkölcstan: Önkifejezés és önbizalom erősítése. 

A fantázia jelentősége, használata, kitalált történet önmagáról 

(jellemábrázolás), meseszereplők osztályozása: jó-rossz tulaj-

donságokkal való azonosulási képesség vizsgálata, önmagára 

vetítése.  

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

Médiahasználati szokások médiumok, médiaél-

mény-feldolgozás 

Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Saját médiahasználati szokások tanulmányozása. Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. 

A különböző médiumok beazonosítása, tudatosítása. A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesz-

tése. Olvasási készség és szókincs fejlesztése médiaszövegekkel. 
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Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítá-

sa, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó 

élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel). 

Tananyag, téma: mozgássor, fázisrajzok. A mese pozitív és negatív szereplőinek csoportosí-

tása és egy választott karakter megjelenítése síkbáb formájában. A bábfigura megszólaltatá-

sa, karakterének eljátszása.  

Ismert mesék meghallgatása a www. egyszervoltholnemvolt.hu weboldalon. 

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. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei 

Kép, hang, cselekmény 
Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentrá-

ció, az érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a mé-

diaszövegek emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó be-

szélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása. 
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A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) azonosítása, az animációs me-

se morális tanulságainak felismerése.  

A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság, düh, félelem) felis-

merése, kifejezése. 

Tananyag, téma: beszélgetés a műalkotásokon látott érzelmekről és a kifejezés módjairól. 

Érzelmekhez társuló hanghatások és dallamok keresése. 

Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése képekkel (pl. rajzzal, képsoro-

zattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.  

Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban. 

Tananyag, téma: vers-és meseillusztrációk készítése csoportmunkában. A főhős hangsú-

lyozásának kompozíciós eszközei. Ismert mesék és versek zenei feldolgozásának 

meghallagatása a www.gyerekdal.hu weboldalon. Pl. Szabó Lőrinc: Falusi hangverseny. 

A vers eljátszása az elkészített ujjbábokkal. 

Magyar nyelv és irodalom: a szövegértés szövegtípusnak megfe-

lelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés 

kialakítása, fejlesztése. 

Alapvető erkölcsi, esztétikai fogalmak, kategóriák (szép, csúnya, 

jó, rossz, igaz, hamis). 

Erkölcstan: önmaga megértése, mesék kapcsolatrendszerének 

elemzése, mesei szereplők és tulajdonságaik (lent-fönt, jó-

rossz). 

Dráma és tánc: mese főhősének kiválasztása és a választás in-

doklása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
A média társadalmi szerepe, használata 

Személyes élmény, médiaélmény 
Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudato-

sítása. Önismeret, önreflexiós készség fejlesztése. 

http://www.gyerekdal.hu/
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A közvetlen és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek (pl. idő/térbeli 

szinkronitás, eltérés, jelenlét, érzékszervek használata) felismerése konkrét médiaszöve-

gek (pl. könyv, gyermekműsor, gyerekeknek szóló koncertfilm, videoklip, sms, emotiko-

nok) alapján.  

Ismerkedés különböző valóságstátuszú médiaszövegekkel. 

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 honla-

pok alapján).  

Tananyag, téma: személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hallott esemény meg-

jelenítése rajzban, önállóan készített bábbal, szerepjátékkal. Rövid filmrészlet megtekin-

tése ünnepekhez kapcsolódó népszokásokról. A népszokásokhoz, családi hagyományok-

hoz kapcsolódó személyes élmények ábrázolása.   

Magyar nyelv és irodalom:  

Mese és valóság különbsége. 

A megismert mese, történet tanulságának összevetése saját ta-

pasztalatokkal, eseményekkel. Az explicit információk, állítások 

megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű következtetések 

levonása. 

Dráma és tánc: Történetek kitalálása és kiscsoportos vagy páros 

megvalósítása. 

Kulcsfogalmak/ Fogalmak Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium. 
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Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a virtuális terekben 
Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az internetes tevékenységekhez kapcsolódó biztonság növe-

lése. 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). 

Tananyag, téma: a feladatokhoz kapcsolódó kutatómunka az interneten.   

Az internethasználat legfontosabb (pl. biztonságot eredményező) szabályainak megisme-

rése különböző eszközökkel (pl. bábozás).  

 

 

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.  

A fantázia és képzelet aktiválása a megismerés érdekében. 

 

Erkölcstan: a számítógépes világ ismeretségei.  

Kulcsfogalmak/ Fogalmak Internet, honlap, chat, videojáték. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben található különböző méretű külső, belső terek (pl. utca, játszótér, 

buszmegálló, saját szoba, éléskamra, fiók) épületek (pl. iskola, víztorony), tárgyak (pl. 

cipő, táska, kilincs) átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, figyelem-

felkeltés, álcázás, újszerű használat) érdekében. 

Tananyag, téma: házak környezetünkben. A különböző háztípusok jellegzetességei. A 

házak díszítése: színes, egyedi mintás homlokzat tervezése. Egyszerű tárgyak átalakítása 

mesebeli házzá.  

Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvarázsolt kastély) zajló mesék, elképzelt 

vagy valós történetek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivitelezés szereplőkkel 

(pl. babák, figurák, sík-, kesztyűbábok), terekkel, díszletekkel, melyek létrehozásánál a 

környezettudatos anyaghasználat érvényesül. 

Tananyag, téma: papírtányérból, papírhengerből konstruált használati tárgy tervezése. 

Adott formájú síklapokból „palota” építése csoportmunkában (a különböző méretű négy-

zetek, téglalapok, háromszögek, félkörök összeépítési variációi).  

Papírhengerekből konstruált létező és mesebeli állatfigurák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, környezetünk. 

 

Környezetismeret: Természeti, technikai környezet. Múlt meg-

idézése. 

 

Dráma és tánc: térkitöltő és térkihasználó gyakorlatok, mozgás-

technikák, tánctechnikák. 

 

Matematika: Képzeletben történő mozgatás. Hajtás, szétvágás 

síkmetszetek. Objektumok alkotása.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Környezetünk valós terei és mesés helyek 
Órakeret 13óra 

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.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Segítő, varázserejű tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, bútor, ékszer, 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. 

Tananyag, téma: csodatévő bűvös sapka tervezése. Kalap alakú tündérlak. Nyári vakáci-

óba repítő varázsszőnyeg tervezése. Közlekedési eszközök az utcán – a jövő járművének 

megtervezése.  

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. játék, öltözék, 

öltözékkiegészítő ) létrehozása meghatározott tulajdonos  

Tananyag, téma: tárgyak megfigyelése és csoportosítása. Külső jellemzők és a használati 

érték. A téli viselet jellemzői (anyag, forma, minta). Téli fejfedő és kesztyű tervezése. 

Iskolatáska tervezése saját célra. Tárgykészítés origami papírhajtogatással 

Környezetismeret: Természeti, technikai és épített rendszerek.  

Anyagismeret. 

 

Dráma és tánc: népi gyermekjátékok. 

 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: eszközhasználat. 

 

Erkölcstan: valóság és képzelet. 

 

Matematika: objektumok alkotása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözékkiegészítő. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Valós és kitalált tárgyak 
Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás Életkornak megfelelő pszichomotoros fejlettség. Iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, gondol-

kodásmódjának 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. 
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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 esz-

közhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelem-

bevételével. 

A felszerelés önálló rendben tartása. 

A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

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 vá-

lasztásra, 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 hasz-

nálnak, amelyek befolyásolják azok hatását). 

A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különb-

ségek felismerése.  

Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszé-

lyek felismerése. 

Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifeje-

zése. 
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TESTNEVELÉS 

Kerettantervi ajánlás 1-2. osztály számára 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 
20 + fo-

lyamatos 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 75 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 54 

4. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  30 

5. Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 40 

6. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladat-

megoldásaiban 
30 

7. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldá-

sokban 
15 

8. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 30 

9. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 30 

Helyi tanterv (heti 5 óra) 

 
Tematikai egységek 1. évf. 2. évf. 

1. Előkészítő és preventív mozgásformák 10 + fo-

lyamatos 

10 + fo-

lyamatos 

2. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 38 37 

3. Manipulatív természetes mozgásformák 27 27 

4. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmeg-

oldásokban  
15 15 

5. 
Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldá-

sokban 
20 20 

6. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és tak-

tikai feladatmegoldásaiban 
15 15 

7. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű 

feladatmegoldásokban 
7 7 

8. 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszó-

gyakorlatokban 
33 34 

9. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgás-

rendszerekben 
15 15 

 
Összesen 180 180 
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TESTNEVELÉS  

1-2. évfolyam 

Célok és feladatok 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgás-

készségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az 

elsajátítása a legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgás-

mintáinak megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben 

az időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyo-

lultabb 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 for-

málják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhu-

zamosan történjen a már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb játéktevé-

kenységekben 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 teljesítmé-

nyen. 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 felisme-

résében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos tevékenységek köz-

beni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő tanulási helyzetek hoz-

zájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák fejlődéséhez. 

A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési kényszer hozzájárul a felelős-

ségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi kompeten-

ciák 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 differenciálás elvét 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 megfe-

lelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazha-

tó követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a 

természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos fejlesz-

tésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, 

fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és képesség-
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fejlesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alap-

vető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a mozgás-

készségek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, 

és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folya-

matában 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 kö-

vetelményeket 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 ke-

resztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan fej-

lesztési 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 fej-

lesztési 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 ön-

tudatnak és a hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák rendsza-

bályainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása az er-

kölcsi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének biztosítása, a 

kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a demokráciára neve-

lés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok tudatos fejlesztést tesz-

nek 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 testne-

velésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampol-

gári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi kommuniká-

ció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. Megha-

tározó 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 játékfe-

ladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segít-

ségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösség-

ben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitott-

ság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport ter-

mészetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív felada-

tokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, mozgásos játé-

kokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, majd az önálló-

ságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli foglalkozáso-

kon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, ambícióinak, 

érdeklődésének leginkább megfelelő szerepet, feladatkört. 
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A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és mozgás-

modellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek kialakítása 

kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől nagy hang-

súlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az eredmé-

nyesség 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. 

Az értékelés elvei 

A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának fej-

lesztése, önbizalmának gyarapítása, a sporthoz fűződő pozitív attitűdbázisának kialakítása. 

Figyelembe kell venni a gyermek egyéni képességét, motiváltságát, fejlődési folyamatát. 

A tanult mozgásformákat legyen képes alkalmazni új, megváltozott helyzetekben, társas és 

csoportos viszonylatokban. 

A kezdetektől nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, 

mert ezek kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést. 

Az értékelés alapja, szempontjai 

 – Aktív részvétel az órákon. 
 – A szabályok pontos ismerete és betartása. 
 – A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete. 
 – Alapvető rendszabályok legfontosabb veszélyforrásainak, balesetvédelmi szempontjainak 

ismerete és betartása. 
 – Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra. 
 – Célszerű eszközhasználat. 
 – A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés. 

–Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

 

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): 

  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, 

erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végre-

hajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően esz-

közzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és er-

nyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos szakkife-

jezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlat-

sorok zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; gyermekae-

robik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-fejlesztő 

jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinami-

kus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finom-

motoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és testérzé-

kelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játé-

kok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

EVP program 

Mérések (testsúly, testmagasság, 1000 m-es futás, Alden-próba, 1 

kg-os medicinlabda lökése, helyből távolugrás) 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, pár-

ban és csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakor-

latok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció 

gyakorlatai. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő, öltözői, 

uszodai rend. 

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, saját felszerelés és a sportesz-

közök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok megin-

dítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése és 

alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak megismerése, 

uszodai szabályok megismerés, rendszabályok. 

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: 

testünk, életműködése-

ink, tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet meg-

figyelhető ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: meg-

ismerő és befogadó 

képesség, közvetlen 

tapasztalás útján szer-

zett élmények feldol-

gozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, alakzat, testtartás, relaxáció, 

testrész, egészség, erő, lábtorna, izomláz, folyadékpótlás. 

 

Tematikai egység/ Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Órakeret 



Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola  Pedagógiai Program 

 

223 

 

Fejlesztési cél 38 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a cselekvés-

biztonság 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 irá-

nyokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott moz-

gásútvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; 

akadályok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző 

feladatokkal. Utánzó mozgások. Vízben való haladás: víz mint kö-

zeg.  

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg. Ugrások és szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató 

mozgások egyszerűbb akadálypályán.  

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettő-

zött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgás-

készségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

KÖLYÖKATLÉTIKA MEGJELENÉSE 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetriku-

san, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és nyújtása 

helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítá-

sok és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve esz-

közhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszó-

téri eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándor-

mászás” függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön.  

Egyensúlyi helyzetek megtalálása lassú hely- és helyzetváltoztató 

mozgásokból; eszközök egyensúlyban tartása helyben különböző 

testrészekkel, illetve eszközökkel; egyéb egyensúlygyakorlatok. 

Matematika: térbeli 

tájékozódás, síkidom-

ok, törtek alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 
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Gurulások, átfordulások: 

Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, 

irányokba és sebességgel. 

Támaszok: 

 Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): tala-

jon, különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, moz-

gásirányokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések 

kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszá-

sok, mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások 

eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok, vízhez szoktató játékok 

megismerése. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjáté-

kok alkalmazása. A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó 

versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásá-

nak útvonala; a mozgás kiterjedése. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társ-

sal vagy 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, ug-

rás, lendítés, körzés, hajlítás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, füg-

gés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, 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 for-

mák 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 helyzetek-

ből; távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú lab-

dával. Alsó, felső, mellső dobások. 

Matematika: műveletek 

értelmezése; geometria, 

mérés, testek. 

 

Informatika: médiain-

formatika. 
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Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök el-

kapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. Gurí-

tások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Vízi játékok labdával. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szaba-

don, társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a 

láb részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás köz-

ben; meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása 

talppal, belsővel.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással test-

részek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és moz-

gásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartás-

sal és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a vizuális 

kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, elindulás. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív, figyelemfejlesztő és kooperatív játékok 

megismerése. Népi gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív 

mozgásokat alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, nö-

vekvő sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, pá-

ros 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 relá-

ciójában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk és életműködé-

sünk, mozgások, tájé-

kozódási alapismere-

tek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, pattintás, labda-

ív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fe-

ladatmegoldásokban  

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfoga-

dása. 

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, felsza-

badultabbá, kreatívabbá tétele. 
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A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás előkészítő gyakorlatok).  

Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű 

mászás).  

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 gyakorla-

tai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű motívumkapcsolatok. 

Páros és csoportos egyszerű térformájú motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok tor-

na, illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyo-

mányból ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és ka-

puzó játékok. 

Vízben végzett gyakorlatok végzése adott  ritmusra. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi épségé-

nek fontossága. 

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, imp-

rovizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet alapis-

meretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, ritmuskövetés, 

mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, kör, sor, pár, kapu, lépés 

(motívum), rögtönzés, tempó, kígyóvonal, csigavonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fela-

datmegoldásokban 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika mozgás-

anyagának 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 lépésfrekvenciá-

val és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és 

kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó ug-

rástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és 

egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal tornaterem-

ben és uszodában. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok ismerete. A 

kitartás pozitív értékként való elfogadása. 

Matematika: mérés, 

mérhető tulajdonsá-

gok. 

 

Vizuális kultúra: köz-

vetlen tapasztalás 

útján szerzett élmé-

nyek feldolgozása, 

látványok megfigye-

lése, leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-

seink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Dobóiskola, ugróiskola, magas térdlendítéses és saroklendítéses 

futás, karlendítés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a ter-

mészetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes moz-

gásformák 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 fela-

datmegoldások: labdarúgás sportjáték jelleggel. Támadó és védeke-

ző szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos beveze-

tése a játéktevékenység során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 

felállási formában. Kapura rúgások (kapus nélkül). 

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Célbadobó játékok, vonaljátékok; „cicajátékok”, sportjátékok kis 

létszámú 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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és életműkö-

déseink, tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékszabály, helyezkedés, üres terület, védekezés, támadás, együttműkö-

dés, sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, 

elfogadás, szabályszegés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás 

fejlesztése.  

A sérülésmentes eséstechnikák kialakításának elkezdése, a húzások-

tolások, emelések és hordások optimális erőkifejtéssel történő végre-

hajtása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző közegekben (szárazföld, víz), 

különböző kiinduló helyzetből, a test különböző részeivel, változó, 

váltakozó erőkifejtéssel.  

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetek-

ből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakor-

latok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrend-

szere, a sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Környezetismeret: 

testünk, életműködése-

ink. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Küzdés, tompítás, esés, erőbedobás, erőkifejtés, sportszerűség, düh, erőki-

fejtés, csel. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító 

és úszógyakorlatokban 

Órakeret  

33 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással párhuza-

mosan, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges magatartási és 

balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a vízszere-

tet megalapozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – 

különös tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – 

az úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok;  ismerke-

dés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez 

szoktató gyakorlatok koordinációs és erőfejlesztő céllal. 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapat-

játékok eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játé-

kok, egyéb játékok különféle eszközökkel.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, önbi-

zalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással 

kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Vizuális kultúra: 

tárgy- és környezetkul-

túra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, tes-

tünk, életműködéseink, 

szervezetünk megfi-

gyelhető ritmusai, tá-

jékozódási alapismere-

tek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúszásveszély, lebegés, levegővétel, lábtempó, siklás, mélyvíz, fulladás. 

 

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: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle esz-

közökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; lab-

dás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, 

nordic-walking, vívás, vízi sportok. Egyéb szabadidős mozgásos 

tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek fel-

ismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó bale-

setvédelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás környe-

zeti és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek megértése, a 

környezetvédelem melletti elkötelezettség jelentőségének megérté-

se, mások szándékainak tartós figyelembevétele, a csoporthoz tarto-

zás 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. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: dramatikus 

játékok. 

 

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

sporteszköz. 

 

A fejlesztés várt eredménye az 1. évfolyam ciklus végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

A testrészek megnevezése. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben. 

Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 

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 harmóni-

ájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

Manipulatív természetes mozgásformák 
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A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  

Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és 

csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség 

felismerése.  

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. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok betar-

tása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
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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): 

  

Gimnasztika: 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, 

eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, 

erősítő és lazító, szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végre-

hajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően esz-

közzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és er-

nyesztés, légzőgyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos szakkife-

jezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlat-

sorok zenére, zenés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, zenés gimnasztika; gyermekae-

robik gyakorlatsorok erőfejlesztő és aerob állóképesség-fejlesztő 

jelleggel. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinami-

kus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finom-

motoros gyakorlatok különféle eszközökkel. Testséma- és testérzé-

kelés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Játék: 

A térbeli tudatosságot és a testtudatot alakító, koordinációfejlesztő 

szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, 

valamint versenyjelleggel. Keringésfokozó és testtartásjavító játé-

kok. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

EVP program 

Mérések (testsúly, testmagasság, 1000 m-es futás, Alden-próba, 1 

kg-os medicinlabda lökése, helyből távolugrás) 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, pár-

ban és csoportban.  

Motoros tesztek végrehajtása. 

A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakor-

latok. 

Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció 

Matematika: számtan, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások, 

geometriai alakzatok. 

 

Környezetismeret: 

testünk, életműködése-

ink, tájékozódás, 

helymeghatározás, az 

emberi szervezet meg-

figyelhető ritmusai. 

 

Vizuális kultúra: meg-

ismerő és befogadó 

képesség, közvetlen 

tapasztalás útján szer-

zett élmények feldol-

gozása, látványok 

megfigyelése, leírása. 
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gyakorlatai. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő, öltözői, 

uszodai rend. 

Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet. 

Környezettudatosság: takarékosság, saját felszerelés és a sportesz-

közök megóvása. 

Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok megin-

dítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése és 

alkalmazása, baleset-megelőzés alapvető szabályainak megismerése, 

uszodai szabályok megismerés, rendszabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, alakzat, testtartás, relaxáció, 

testrész, egészség, erő, lábtorna, izomláz, folyadékpótlás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában a cselekvés-

biztonság 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 irá-

nyokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal; irány- 

és sebességváltással; meghatározott, majd önállóan alkotott moz-

gásútvonalakon; dinamikus kar- és lábmozgásokkal összekötve; 

akadályok leküzdésével; dalra, énekre, zenére; menekülő, üldöző 

feladatokkal. Utánzó mozgások. Vízben való haladás: víz mint kö-

zeg.  

Egyszerű, 24 mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok 

egyénileg. Ugrások és szökdelések, talajra érkezések. Helyváltoztató 

mozgások egyszerűbb akadálypályán.  

Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettő-

zött szökdelés, galoppszökdelés mint alapvető természetes mozgás-

készségek, valamint kombinációik végrehajtása. 

KÖLYÖKATLÉTIKA MEGJELENÉSE 

Lendítések és körzések: 

Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; 

ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása. 

Hajlítások és nyújtások: 

Matematika: térbeli 

tájékozódás, síkidom-

ok, törtek alapjai. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 
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Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetriku-

san, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és nyújtása 

helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató mozgások közben; hajlítá-

sok és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve esz-

közhasználattal. 

Fordítások és fordulatok: 

 

Függés- és lengésgyakorlatok: 

Mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, KTK-n, egyéb játszó-

téri eszközökön az egyéni kompetenciáknak megfelelően; „vándor-

mászás” függőállásban vagy függésben.  

Egyensúlygyakorlatok: 

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és egyenetlen 

felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön.  

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. 

Támaszok: 

 Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is): tala-

jon, különböző irányokba, sebességgel, mozgásútvonalakon, moz-

gásirányokba; szerekre fel, szerekről le, szereken át; lépegetések 

kézzel és lábbal különböző támaszhelyzetekben; csúszások, kúszá-

sok, mászások, átbújások; talicskagyakorlatok; fel-, le-, átmászások 

eszközökre. 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, alkotó, kreatív és 

kooperatív játékok, népi gyermekjátékok, vízhez szoktató játékok 

megismerése. A közösség összteljesítményén alapuló versenyjáté-

kok alkalmazása. A saját egyéni teljesítmény túlszárnyalását célzó 

versenyfeladatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásá-

nak útvonala; a mozgás kiterjedése. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társ-

sal vagy 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, ug-

rás, lendítés, körzés, hajlítás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, füg-

gés, lengés, egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, mozgásos játék, 

játékszabály, játékszerep. 

 

Tematikai egység/ Manipulatív természetes mozgásformák Órakeret  
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Fejlesztési cél 27 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sporteszközök balesetmentes használatának rögzítése.  

Az egyéni képesség- és készségszinthez igazodó eszközhasználati for-

mák 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 helyzetek-

ből; távolságra; célra; többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú lab-

dával. Alsó, felső, mellső dobások. 

Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök el-

kapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. Gurí-

tások, dobások és elkapások egyéb feladatokkal. 

Vízi játékok labdával. 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szaba-

don, társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a 

láb részeivel; tértárgyak vagy társak között; helyben és járás köz-

ben; meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása 

talppal, belsővel.  

Labdavezetések kézzel: 

Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás 

közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással test-

részek körül; különböző kiinduló helyzetekben, irányokba és moz-

gásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartás-

sal és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a vizuális 

kontroll csökkentésével; labdavezetés közben megállás, elindulás. 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékokban: 

Szabályjátékok, feladatjátékok, egyszerű sportjáték előkészítő kis 

játékok; alkotó, kreatív, figyelemfejlesztő és kooperatív játékok 

megismerése. Népi gyermekjátékok alkalmazása. A manipulatív 

mozgásokat alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, nö-

vekvő sikerességre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, pá-

ros 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 relá-

ciójában.  

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

Matematika: műveletek 

értelmezése; geometria, 

mérés, testek. 

 

Informatika: médiain-

formatika. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk és életműködé-

sünk, mozgások, tájé-

kozódási alapismere-

tek. 
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A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurítás, dobás, elkapás, labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, pattintás, labda-

ív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fe-

ladatmegoldásokban  

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfoga-

dása. 

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, felsza-

badultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna 

Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás 

előre, hátra; tarkóállás előkészítő gyakorlatok).  

Kötél és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű 

mászás).  

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 gyakorla-

tai. Több, kiválasztott motívum, egyszerű motívumkapcsolatok. 

Páros és csoportos egyszerű térformájú motívumfüzérek. 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok 

Szerep- és szabályjátékok, illetve kreatív és kooperatív játékok tor-

na, illetve tánc jellegű mozgásformák beépítésével. A néphagyo-

mányból ismert, sport jellegű, párválasztó, fogyó-gyarapodó és ka-

puzó játékok. 

Vízben végzett gyakorlatok végzése adott  ritmusra. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Mozgáskapcsolatok a testrészek és a társak viszonylatában, a térbeli 

tudatosság összetevőinek felismerése, saját és a társak testi épségé-

nek fontossága. 

 

Ének-zene: magyar 

népi mondókák, népi 

gyermekjátékok, imp-

rovizáció, ritmikai 

ismeretek. 

 

Környezetismeret: az 

élő természet alapis-

meretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, ritmuskövetés, 

mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, kör, sor, pár, kapu, lépés 

(motívum), rögtönzés, tempó, kígyóvonal, csigavonal. 



Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola  Pedagógiai Program 

 

237 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fela-

datmegoldásokban 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetes mozgásformák, sokoldalú alkalmazása az atlétikai 

jellegű mozgások végrehajtása során. A Kölyökatlétika mozgás-

anyagának 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 lépésfrekvenciá-

val és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és 

kényszerítő körülmények között).  

Ugrások és szökdelések mozgásformái: egyenletes vagy változó ug-

rástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és 

egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal tornaterem-

ben és uszodában. 

Dobások mozgásformái: lökő-, hajító- és vető gyakorlatok: döntően 

célbadobással vízszintesen és/vagy függőlegesen változó, váltakozó 

irányokba, különböző anyagú, formájú, súlyú eszközökkel.   

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok ismerete. A 

kitartás pozitív értékként való elfogadása. 

Matematika: mérés, 

mérhető tulajdonsá-

gok. 

 

Vizuális kultúra: köz-

vetlen tapasztalás 

útján szerzett élmé-

nyek feldolgozása, 

látványok megfigye-

lése, leírása. 

 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-

seink. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Dobóiskola, ugróiskola, magas térdlendítéses és saroklendítéses 

futás, karlendítés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret  

15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldása során a ter-

mészetes hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes moz-

gásformák 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. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kis létszámú, játékos hely-, helyzetváltoztató és manipulatív fela-

datmegoldások: labdarúgás sportjáték jelleggel. Támadó és védeke-

ző szerepek kisjátékok közben. A játékszabályok fokozatos beveze-

tése a játéktevékenység során. 

Labdarúgás: A kispályás labdarúgás szabályainak alkalmazása 4:1 

felállási formában. Kapura rúgások (kapus nélkül). 

Sportjáték-előkészítő kisjátékok: Létszámfölényes és létszámazonos 

helyzetek megoldása.  

Célbadobó játékok, vonaljátékok; „cicajátékok”, sportjátékok kis 

létszámú 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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok és 

alakításuk. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Környezetismeret: 

testünk és életműkö-

déseink, tájékozódási 

alapismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékszabály, helyezkedés, üres terület, védekezés, támadás, együttműkö-

dés, sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, különbözőség, másság, 

elfogadás, szabályszegés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő mozgások gyakorlása közben az önszabályozás 

fejlesztése.  

A sérülésmentes eséstechnikák kialakításának elkezdése, a húzások-

tolások, emelések és hordások optimális erőkifejtéssel történő végre-

hajtása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Társtolások és húzások: Különböző közegekben (szárazföld, víz), 

különböző kiinduló helyzetből, a test különböző részeivel, változó, 

váltakozó erőkifejtéssel.  

Kötélhúzások: Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetek-

ből.  

Esések és tompításaik: Előre, hátra, oldalra, le és át. 

Küzdőjátékok.  

Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakor-

Környezetismeret: 

testünk, életműködése-

ink. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 
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latok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrend-

szere, a sportszerű küzdés rítusának ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Küzdés, tompítás, esés, erőbedobás, erőkifejtés, sportszerűség, düh, erőki-

fejtés, csel. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító 

és úszógyakorlatokban 

Órakeret  

34 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megváltozott tanulási környezethez való alkalmazkodással párhuza-

mosan, az új közegben történő gyakorláshoz szükséges magatartási és 

balesetvédelmi szabályrendszer kialakítása.  

A vízben történő biztonságos tájékozódás, a vízbiztonság és a vízszere-

tet megalapozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait – 

különös tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre – 

az úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok;  ismerke-

dés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez 

szoktató gyakorlatok koordinációs és erőfejlesztő céllal. 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapat-

játékok eszközökkel, vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játé-

kok, egyéb játékok különféle eszközökkel.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Uszodai rendszabályok, a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók, az úszástechnikák vezető műveleteinek ismerete, önbi-

zalom és bizalom mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással 

kapcsolatos érzések kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Vizuális kultúra: 

tárgy- és környezetkul-

túra. 

 

Környezetismeret: a 

víz tulajdonságai, tes-

tünk, életműködéseink, 

szervezetünk megfi-

gyelhető ritmusai, tá-

jékozódási alapismere-

tek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúszásveszély, lebegés, levegővétel, lábtempó, siklás, mélyvíz, fulladás. 

 

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 
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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: 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen siklások,; gördülések, gurulások, gurítások különféle esz-

közökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; lab-

dás játékok különféle labdákkal, falmászás; íjászat, lovaglás, karate, 

nordic-walking, vívás, vízi sportok. Egyéb szabadidős mozgásos 

tevékenységek. 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az alternatívan választható szabadidős tevékenységek tanulásához 

tartozó minimális fogalmi készlet, az aktív játék lehetőségeinek fel-

ismerése, jellemzőinek ismerete, a tevékenységekhez tartozó bale-

setvédelmi szempontok ismerete, a szabad levegőn mozgás környe-

zeti és időjárási feltételeinek, egészségvédő értékeinek megértése, a 

környezetvédelem melletti elkötelezettség jelentőségének megérté-

se, mások szándékainak tartós figyelembevétele, a csoporthoz tarto-

zás 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. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: dramatikus 

játékok. 

 

Környezetismeret: 

éghajlat, időjárás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

sporteszköz. 

 

A fejlesztés várt eredménye az 2. évfolyam ciklus végén 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

A testrészek ismerete. 

A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben. 

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 harmóni-

ájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  
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Zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban.  

A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban. 

A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség 

felismerése.  

A sportszerű viselkedés jellemzőjének ismerete. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 

A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok betar-

tása.  

Tudatos levegővétel. 

Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 

Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
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MATEMATIKA 

 

Kerettanterv javasolt óraszámai 3-4. osztály számára 
 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, grá-

fok 

5+ folya-

matos 

2. Számelmélet, algebra 141 

3. Függvények, az analízis elemei 32 

4. Geometria, mérések 47 

5. Statisztika, valószínűség 10 

 

 

Helyi tanterv (heti 5 óra) 

 

 

Tematikai egység 3. évf. 4. évf. 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kom-

binatorika, gráfok 

4 + folya-

matos 

6 + folya-

matos 

2. Számelmélet, algebra 127 123 

3. Függvények, az analízis elemei 17 18 

4. Geometria, mérések 25 25 

5. Statisztika, valószínűség 7 8 

Összesen  180 180 
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MATEMATIKA 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudás-

rendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a szemé-

lyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljese-

dését. 

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 in-

kább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illesz-

kedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matemati-

kai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sok-

oldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika bel-

ső 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 önbiza-

lommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komp-

lex 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 fel-

tárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indo-

kol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, 

a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a las-

sabban 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 természettudomány-

ok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma isme-

retanyagának 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 értelmezésé-
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nek megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményei-

ben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, 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 pon-

tos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanu-

lók 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 (zseb-

számológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű 

felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok 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, szöve-

gekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelent-

het 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 matemati-

kából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindenna-

pi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy mi-

lyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matema-

tikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb 

részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, bizto-

sítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pálya-

választását. 

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 mozza-

natának megismertetése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szük-

séges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, 

hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kap-

jon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igény-

lő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára 

érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai 
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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 formálód-

jon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalato-

kon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudomá-

nyának 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 szak-

nyelv használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő 

tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, kommunikáció-

juk, 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. Eb-

ben 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 fejlesztésé-

vel 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 tan-

tervbe. 

 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen 

kívül számonkérésre 16, ismétlésre 8 órát terveztünk. 
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3. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

4 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek hal-

mazba rendezése konkrét elemek 

esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, szám-

lálásban, számolásban gyűjtött 

adatok, elemek halmazba rende-

zése. A logikai „és”, „vagy” sza-

vak használata állítások megfo-

galmazásában. Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Környezetismeret: élő-

lények csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.  

Annak eldöntése, hogy egy elem 

beletartozik-e egy adott halmaz-

ba. 

Alaphalmaz és részhalmaz fo-

galmának tapasztalati előkészíté-

se. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 

két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba rendezése 

tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, folytatása, 

kiegészítése adott szempont sze-

rint. 

A gondolkodás és a nyelv össze-

fonódása, kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szavak jelentése, 

szövegkörnyezettől 

függő eltérő nyelv-

használat. 

Néhány elem sorba rendezése, az 

összes eset megtalálása. próbálga-

tással. 

Konkretizálás képességének fej-

lesztése.  

Ének-zene: dallammo-

tívumok sorba rende-

zése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

127 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000-as számkör). Helyi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X, L,C,D, M). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes szá-

mok 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 sor-

rend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, szá-

zas, ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés esz-

közként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért 

való felelősségvállalás. 

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megisme-

résére. A szorzótábla biztos ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 10 000-

es számkörben. 

Számok írása, olvasása 10000-ig. 

Tájékozódás az adott számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: számok he-

lyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, számszomszé-

dok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság sze-

rinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás 

a számegyenesen. 
 

Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok al-

kalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen.  

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, össze-

függések felidézése. 
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A negatív szám fogalmának ta-

pasztalati úton történő előkészíté-

se. 

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való ismerke-

dés tapasztalati úton a számegye-

nes, a hiány és a hőmérséklet se-

gítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni hely-

zet fogalmának értelmezése.  

A negatív szám fogalmának elmé-

lyítése. 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és méré-

se, Celsius-skála 

(fagypont alatti, fagy-

pont feletti hőmérsék-

let). 

Matematikai oktató program 

használata. 

  

Számok tulajdonságai: osztható-

ság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, szétvá-

logatása az oszthatósági tulajdon-

ság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, osz-

tás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás tíz-

zel, százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás há-

rom- 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 tar-

tósságának növelése; tudatos, cél-

irányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos hasz-

nálata. A szorzótáblák gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 

kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes megfogalma-

zása. 

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados becslése, a ,,közelítő” ér-

ték fogalmának és jelének beveze-

tése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, osztó, 

osztandó megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: jelek szerepe, 

használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, cso-

portosíthatósága, összeg és kü-

lönbség, valamint szorzat és há-

nyados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése. 
 

Zárójel használata; összeg és kü-

lönbség szorzása, osztása. Műve-

leti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való em-

lékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

 

Szimbólumok használata matema-

tikai szöveg leírására, az ismeret-

len szimbólum kiszámítása, elle-

Matematikai modellek megértése. 

Önértékelés, önellenőrzés. 

Gondolatmenet követése, oksági 
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nőrzés. kapcsolatok keresése, megértése. 

Törtek fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 

4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése, lejegyzése szöveggel. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis csopor-

tos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek előállí-

tásához. 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód keresé-

se. 

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv készí-

tése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, számo-

lással, következtetéssel. Ellenőr-

zés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges nyel-

vi, logikai szerkezetek fokozatos 

megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 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 megfi-

gyelése régi épülete-

ken. 

A gyerekeknek szóló legelterjed-

tebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

  

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. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

17 óra 

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 egy-

szerű sorozatok elemei között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének ki-

számítása. 

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata sorozat 

szabályának felismeréséhez, foly-

tatásához. 

A figyelem és a memória fejlesz-

tése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a gon-

dolkodási műveletek alkalmazá-

sában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, figyelem 

tartóssága.  

Saját gondolatok megfogalmazá-

sa, mások gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Vizuális kultúra: peri-

odicitás felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban. 

Összefüggések, kapcsolatok táb-

lázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.  

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A folytatás-

ra vonatkozó sejtések megfogal-

mazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: vilá-

gos, rövid fogalmazás. 

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 
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Az absztrakciós képesség alapo-

zása. 

Grafikonok. 

 

Grafikonok adatainak leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések felis-

merése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafiko-

nok készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

25 óra 

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 mér-

tékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg,t, perc, másodperc, óra, 

nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök haszná-

lata. 

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 való-

ság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek önálló 

használata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, mű-

vészeti 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 előkészíté-

se. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és téglalap 

felismerése. 

A téglalap és négyzet tulajdonsá-

gai: csúcsok száma, oldalak szá-

ma. 

Háromszögek, négyszögek előállí-

tása rajzolással szabadon vagy 

egy-két tulajdonság megadásával.  

Egyedi tulajdonságok kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mo-

zaikkép alkotása előre 

elkészített háromszö-

gek, négyszögek fel-

használásával. 

A téglalap és a négyzet kerületé-

nek kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen környeze-

tünkben (szoba, kert) 
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Négyzet, téglalap területének mé-

rése különféle egységekkel, terü-

letlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási mód keresé-

se, az alternatív megoldások ösz-

szevetése. 

Környezetismeret: 

tapasztalatgyűjtés a 

mindennapi életből pl. 

szőnyegezés, burkolás 

a lakásban, kertben. 

A kör fogalmának tapasztalati 

előkészítése. 

 

A körző használata (játékos for-

mák készítése). 

Kör létrehozása, felismerése, jel-

lemzői. 

Ének-zene: körjáté-

kok. 

 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művé-

szeti alkotásokban.  

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése váloga-

tással, megfogalmazással. 

A pontosság igényének felkeltése. 

Környezetismeret: 

Szimmetria a termé-

szetben. 

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a műalko-

tásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. 

 

 

Tájékozódás pl. az iskolában és 

környékén. Mozgássor megismét-

lése, mozgási memória fejlesztése. 

Egyszerű problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, részben 

önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati alkalmazá-

sa. 

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 megfigyelé-

sek elemzése, megfogalmazása a 

tanult matematikai szaknyelv se-

gítségével. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozok-

ból bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mes-

terséges és természe-

tes környezet forma-

világának megfigye-

lése és rekonstrukció-

ja. 

Téglatest és kocka felismerése, 

jellemzői. 

Rubik-kocka. 

Testháló kiterítése téglatest, kocka 

esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 

számbavétele. 

Összehasonlítás, azonosságok, 

különbözőségek megállapítása. 

Finommotoros mozgáskoordiná-

ciók fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobókocka, 

téglatest alakú doboz 

készítése. 

Készségfejlesztő oktatóprogra-

mok, logikai játékok indítása, 

használata önállóan vagy segít-

séggel, belépés és szabályos kilé-

pés a programból. 

Számítógépes játékok, egyszerű 

fejlesztő szoftverek 

megismertetése. 
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A gömb felismerése, jellemzői. Tapasztalatgyűjtés. 

A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyurma 

vagy kókuszgolyó 

készítése. 

 

Környezetismeret: 

gömb alakú gyümöl-

csök. 

 

Testnevelés és sport: 

labdák. 

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm, km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a való-

ság tárgyairól, alakzatokról, dol-

gokról. 

Mennyiségi jellemzők felismeré-

se, a különbségek észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép más 

nézőpontból való elképzelése. 

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen környeze-

tünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam megkülön-

böztetése. 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint folytono-

san változó fogalmak, pl. előtte, 

utána, korábban, később megérté-

se, használata. 

Időtartam mérése egyenletes tem-

pójú mozgással, hanggal, szabvá-

nyos egységekkel (másodperc, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év). 

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, ese-

mények ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: változó hely-

zetek, időben leját-

szódó történések meg-

figyelése, az időbeli-

ség tudatosítása. 

Egység és mérőszám kapcsolata. 

Mérés az egységek többszörösei-

vel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos mérték-

egységek között. 

A mértékegységek használata és 

átváltása szöveges és számfelada-

tokban. 

A pontosság mértékének kifejezé-

se gyakorlati mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük megfi-

gyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések 

a családban. 

Fejlesztőprogram használata mér-

tékegységek átváltásához. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthe-

tő munkadarabok 

megtervezése mérés 

és modellezés segít-

ségével.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartás-

ban használatos gya-

korlati mérések (sü-

tés-főzés hozzávalói). 
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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 

7 óra 

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. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 

rendezése, rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi 

fogalomalkotás előkészítése. 

A képi grafikus információk fel-

dolgozása, forráskezelés. 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, ábrázolá-

sa. 

Számtani közép, átlag fogalmának 

bevezetése. 

 

Néhány szám számtani közepének 

értelmezése, az „átlag” fogalmá-

nak bevezetése, használata adatok 

együttesének jellemzésére. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és csa-

padékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a lehetet-

len események értelmezése. 

 

Próbálgatások, sejtések, indoklá-

sok, tippelések, tárgyi tevékeny-

ségek.  

A lehetséges és lehetetlen tapasz-

talati úton való értelmezése.  

A biztos és véletlen megkülön-

böztetése. 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 

megfigyelések. Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának ta-

pasztalati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának meg-

állapítása kísérletek végzésével, 

ábrázolása oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények összeveté-

se a sejtéssel, az eltérés megálla-

pítása és magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, kevés-

bé valószínű értelmezése gyakor-

lati példákon. 

Információszerezés az internetről, 

irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó infor-

mációk keresése, értelmezése. 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek 

előfordulása és való-

színűsége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid megfogalma-

zás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 4. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megne-

vezése. 

– 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 megne-

vezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajz-

zal, színezéssel. 
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– 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 alkal-

mazása. 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 számsoroza-

tok felismerése, készítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pót-

lása. 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos 

egyenesek.  

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Át-

váltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módsze-

rekkel, 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, területle-

fedéssel. 

Valószínűség, statisztika 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatai-

nak 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.. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 
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4. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

6 óra + 

folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek hal-

mazba rendezése konkrét elemek 

esetén. 

Halmazba tartozó elemek közös 

tulajdonságainak felismerése, 

megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, szám-

lálásban, számolásban gyűjtött 

adatok, elemek halmazba rende-

zése. A logikai „és”, „vagy” sza-

vak használata állítások megfo-

galmazásában. Összehasonlítás, 

következtetés, absztrahálás. 

Környezetismeret: élő-

lények csoportosítása 

megadott szempontok 

szerint.  

Annak eldöntése, hogy egy elem 

beletartozik-e egy adott halmaz-

ba. 

Alaphalmaz és részhalmaz fo-

galmának tapasztalati előkészíté-

se. 

Osztályozás egy, illetve egyszerre 

két szempont szerint.  

Síkidomok halmazokba rendezése 

tulajdonságaik alapján. 

Sorozatok létrehozása, folytatása, 

kiegészítése adott szempont sze-

rint. 

A gondolkodás és a nyelv össze-

fonódása, kölcsönhatása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szavak jelentése, 

szövegkörnyezettől 

függő eltérő nyelv-

használat. 

Néhány elem sorba rendezése, az 

összes eset megtalálása. próbálga-

tással. 

Konkretizálás képességének fej-

lesztése.  

Ének-zene: dallammo-

tívumok sorba rende-

zése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

123 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000-as számkör). Helyi érték. 

Római számok írása, olvasása (I, V, X, L,C,D, M). 

Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes szá-

mok 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 sor-

rend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. A tízes, szá-

zas, ezres számszomszédok meghatározása. A kerekítés és becslés esz-

közként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért 

való felelősségvállalás. 

Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megisme-

résére. A szorzótábla biztos ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számfogalom kialakítása 10 000-

es számkörben. 

Számok írása, olvasása 10000-ig. 

Tájékozódás az adott számkörben.  

Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: számok he-

lyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 

számegyenesen, számszomszé-

dok, kerekítés. 

Alaki, helyi és valódi érték. 

Számok képzése, bontása helyi 

érték szerint. 

Természetes számok nagyság sze-

rinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, tájékozódás 

a számegyenesen. 
 

Számítógépes, interaktív táblához 

kapcsolódó oktatóprogramok al-

kalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen.  

Számok összeg-, különbség-, 

szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 

való emlékezés. Tények közti 

kapcsolatok, viszonyok, össze-

függések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának ta-

pasztalati úton történő előkészíté-

se. 

Negatív számok a mindennapi 

életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 

ismerkedés tapasztalati úton a 

számegyenes, a hiány és a 

hőmérséklet segítségével. 

Adósság, készpénz, vagyoni hely-

zet fogalmának értelmezése.  

A negatív szám fogalmának elmé-

lyítése. 

Környezetismeret: 

hőmérséklet és méré-

se, Celsius-skála 

(fagypont alatti, fagy-

pont feletti hőmérsék-

let). 

Matematikai oktató program 

használata. 

  

Számok tulajdonságai: osztható-

ság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, szétvá-

logatása az oszthatósági tulajdon-
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ság szerint. 

Műveletek közötti kapcsolatok: 

összeadás, kivonás, szorzás, osz-

tás. 

Fejszámolás: összeadás, kivonás, 

legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal. 

Fejszámolás: szorzás, osztás tíz-

zel, százzal és ezerrel. 

Írásbeli összeadás, kivonás há-

rom- 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 tar-

tósságának növelése; tudatos, cél-

irányos figyelem.  

A fejszámolás biztonságos hasz-

nálata. A szorzótáblák gyakorlása. 

Analógiák felismerése, keresése, 

kialakítása. 

Írásbeli műveletek alkalmazás 

szintű felhasználása. 

A tanult műveletek elvégzésének 

gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: kérdések, 

problémák, válaszok 

helyes megfogalma-

zása. 

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados becslése, a ,,közelítő” ér-

ték fogalmának és jelének beveze-

tése. 

Jelek szerepe, használata. 

Becslés a tagok, tényezők, osztó, 

osztandó megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: jelek szerepe, 

használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 

tényezők felcserélhetősége, cso-

portosíthatósága, összeg és kü-

lönbség, valamint szorzat és há-

nyados változásai. 

Változó helyzetek megfigyelése, 

műveletek tárgyi megjelenítése. 
 

Zárójel használata; összeg és kü-

lönbség szorzása, osztása. Műve-

leti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 

sebesség fejlesztése.  

Megismert szabályokra való em-

lékezés. 

Oktatóprogram alkalmazása a 

műveleti sorrend bemutatására. 

 

Szimbólumok használata matema-

tikai szöveg leírására, az ismeret-

len szimbólum kiszámítása, elle-

nőrzés. 

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 megne-

vezése, lejegyzése szöveggel. 

Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis csopor-

tos munka, csoportmunka), 

együttműködés vállalása.  

Törtekkel kapcsolatos oktató 

program használata. 

Törtek előállítása hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Animáció lejátszása törtek előállí-

tásához. 

 

Szöveges feladatok. 

Többféle megoldási mód keresé-

A szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv készí-

Magyar nyelv és iro-

dalom: az írott szöveg 
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se. tése. Becslés. 

Megoldás próbálgatással, 

számolással, következtetéssel. 

Ellenőrzés, az eredmény 

realitásának vizsgálata. 

A szövegértéshez szükséges nyel-

vi, logikai szerkezetek fokozatos 

megismerése. 

Adatok lejegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

Összefüggések felismerése. 

Válasz megfogalmazása szóban, 

írásban. 

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 megfi-

gyelése régi épülete-

ken. 

A gyerekeknek szóló legelterjed-

tebb elektronikus szolgáltatások 

megismerése. 

  

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 

18 óra 

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 egy-

szerű sorozatok elemei között. 

Sorozatok néhány hiányzó vagy 

megadott sorszámú elemének 

kiszámítása. 

Sorozatok képzési szabályának 

keresése, kifejezése szavakkal.  

Oktatóprogram használata sorozat 

szabályának felismeréséhez, foly-

tatásához. 

A figyelem és a memória fejlesz-

Vizuális kultúra: peri-

odicitás felismerése 

sordíszekben, népi 

motívumokban. 
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tése. 

Szabályfelismerés. 

Az önállóság fejlesztése a gon-

dolkodási műveletek alkalmazá-

sában.  

Az anyanyelv és a szaknyelv 

használatának fejlesztése. 

Adott utasítás követése, figyelem 

tartóssága.  

Saját gondolatok megfogalmazá-

sa, mások gondolatmenetének 

végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok táb-

lázat adatai között. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése.  

 

Kapcsolatok, szabályok keresése 

táblázat adatai között. 

Táblázat adatainak értelmezése. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, 

táblázatba rendezése. A folytatás-

ra vonatkozó sejtések megfogal-

mazása. 

Az általánosításra való törekvés. 

A kifejezőkészség alakítása: vilá-

gos, rövid fogalmazás. 

Az absztrakciós képesség alapo-

zása. 

Környezetismeret: 

adatok gyűjtése az 

állatvilágból (állati 

rekordok). 

 

Testnevelés és sport: 

sporteredmények, 

mint adatok. 

Grafikonok. 

 

Grafikonok adatainak leolvasása. 

Grafikonok készítése. 

Matematikai összefüggések felis-

merése. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti grafiko-

nok készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

25 óra 

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 mér-

tékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg,t, perc, másodperc, óra, 

nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök haszná-

lata. 

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 való-

ság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és mértékegységek önálló 
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használata. Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 

A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, mű-

vészeti 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 előkészíté-

se. 

A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és téglalap 

felismerése. 

A téglalap és négyzet tulajdonsá-

gai: csúcsok száma, oldalak szá-

ma. 

Háromszögek, négyszögek előállí-

tása rajzolással szabadon vagy 

egy-két tulajdonság megadásával.  

Egyedi tulajdonságok kiemelése. 

Formafelismerés, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mo-

zaikkép alkotása előre 

elkészített háromszö-

gek, négyszögek fel-

használásával. 

A téglalap és a négyzet kerületé-

nek kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az újabb 

ismeretek megszerzésében. 

Környezetismeret: 

kerületszámítás a 

közvetlen környeze-

tünkben (szoba, kert) 

Négyzet, téglalap területének mé-

rése különféle egységekkel, terü-

letlefedéssel. 

A területszámítás fogalmának 

előkészítése. 

Többféle megoldási mód keresé-

se, az alternatív megoldások ösz-

szevetése. 

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, jel-

lemzői. 

Ének-zene: körjáté-

kok. 

 

Vizuális kultúra: a kör 

megjelenése művé-

szeti alkotásokban.  

Az egybevágóság fogalmának 

előkészítése. 

 

Tengelyesen tükrös alakzatok 

létrehozása tevékenységgel. 

Az alkotóképesség fejlesztése. 

Megfigyelések kifejezése váloga-

tással, megfogalmazással. 

A pontosság igényének felkeltése. 

Környezetismeret: 

Szimmetria a termé-

szetben. 

 

Vizuális kultúra: 

szimmetria a műalko-

tásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. 

 

 

Tájékozódás pl. az iskolában és 

környékén. Mozgássor megismét-

lése, mozgási memória fejlesztése. 

Egyszerű problémák megoldása 

részben tanári segítséggel, részben 

önállóan. 

Környezetismeret: 

tájékozódás közvetlen 

környezetünkben. 

Égtájak ismeretének 

gyakorlati alkalmazá-

sa. 

Testek geometriai tulajdonságai, 

hálója. 

Testek építése szabadon és adott 

feltételek szerint. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: dobozok-
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Testek szétválogatása egy-két 

tulajdonság szerint. 

Alkotóképesség fejlesztése. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Térlátás fejlesztése az alakzatok 

különféle előállításával. 

Sík- és térgeometriai megfigyelé-

sek elemzése, megfogalmazása a 

tanult matematikai szaknyelv se-

gítségével. 

ból bútorok építése. 

 

Vizuális kultúra: a 

körülöttünk lévő mes-

terséges és természe-

tes környezet forma-

világának megfigye-

lése és rekonstrukció-

ja. 

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 oktatóprogra-

mok, logikai játékok indítása, 

használata önállóan vagy segít-

séggel, belépés és szabályos kilé-

pés 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 gyümöl-

csök. 

 

Testnevelés és sport: 

labdák. 

Mérések alkalmi egységekkel. 

Mérés szabvány egységekkel: 

mm, km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a való-

ság tárgyairól, alakzatokról, dol-

gokról. 

Mennyiségi jellemzők felismeré-

se, a különbségek észrevétele. 

Adott tárgy, elrendezés, kép más 

nézőpontból való elképzelése. 

Környezetismeret: 

gyakorlati mérések 

közvetlen környeze-

tünkben (tömeg-, 

hosszúságmérés). 

Csomagolóanyagok, 

dobozok tömege. 

Az idő mérése: másodperc. 

Időpont és időtartam megkülön-

böztetése. 

Tájékozódás az időben: 

a múlt, jelen, jövő, mint folytono-

san változó fogalmak, pl. előtte, 

utána, korábban, később megérté-

se, használata. 

Időtartam mérése egyenletes tem-

pójú mozgással, hanggal, szabvá-

nyos egységekkel (másodperc, 

Testnevelés és sport: 

időre futás. 

 

Ének-zene: metronóm. 

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: napirend, 
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perc, óra, nap, hét, hónap, év). 

Időpont és időtartam tapasztalati 

úton történő megkülönböztetése.  

A családban történtek elhelyezése 

az időben. 

családi ünnepek, ese-

mények ismétlődése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: változó hely-

zetek, időben leját-

szódó történések meg-

figyelése, az időbeli-

ség tudatosítása. 

Egység és mérőszám kapcsolata. 

Mérés az egységek többszörösei-

vel. 

Át- és beváltások végrehajtott 

mérések esetén. 

Átváltások szomszédos mérték-

egységek között. 

A mértékegységek használata és 

átváltása szöveges és számfelada-

tokban. 

A pontosság mértékének kifejezé-

se gyakorlati mérésekben. 

A mértékegység és mérőszám 

kapcsolata, összefüggésük megfi-

gyelése és elmélyítése. 

Mérések a gyakorlatban, mérések 

a családban. 

Fejlesztőprogram használata mér-

tékegységek átváltásához. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elkészíthe-

tő munkadarabok 

megtervezése mérés 

és modellezés segít-

ségével.  

 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartás-

ban használatos gya-

korlati mérések (sü-

tés-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 

8 óra 

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. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, 

rendezése, rögzítése, ábrázolása 

grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével későbbi 

fogalomalkotás előkészítése. 

A képi grafikus információk fel-

dolgozása, forráskezelés. 

Környezetismeret: 

meteorológiai adatok 

lejegyzése, ábrázolá-

sa. 

Számtani közép, átlag fogalmának 

bevezetése. 

 

Néhány szám számtani közepének 

értelmezése, az „átlag” fogalmá-

nak bevezetése, használata adatok 

együttesének jellemzésére. 

Környezetismeret: 

hőmérsékleti és csa-

padékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a lehetet-

len események értelmezése. 

 

Próbálgatások, sejtések, indoklá-

sok, tippelések, tárgyi tevékeny-

ségek.  

A lehetséges és lehetetlen 

tapasztalati úton való értelmezése.  

A biztos és véletlen 

megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, kísérletek, 

megfigyelések. Gyakoriság. 

Oszlopdiagram. 

A valószínűség fogalmának ta-

pasztalati előkészítése. 

 

Események gyakoriságának meg-

állapítása kísérletek végzésével, 

ábrázolása oszlopdiagramon. 

Sejtés megfogalmazása adott 

számú kísérletben.  

A kísérleti eredmények összeveté-

se a sejtéssel, az eltérés megálla-

pítása és magyarázata. 

A gyakoriság, a valószínű, kevés-

bé valószínű értelmezése gyakor-

lati példákon. 

Információszerezés az internetről, 

irányított keresés. 

Diagramokhoz kapcsolódó infor-

mációk keresése, értelmezése. 

Környezetismeret: 

természeti jelenségek 

előfordulása és való-

színűsége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

a kifejezőkészség 

alakítása (világos, 

rövid megfogalma-

zás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. Gyakoriság. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam 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). 
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– 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, al-

kalmazása. 

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű, számmal 

írásban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, elle-

nőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, ké-

szítése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

– 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, szí-

nezéssel.  

– 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 ta-

pasztalati ismerete. 

Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Tematikai egységek 
Kerettanterv 

3-4. évfolyam 

Helyi tanterv 

3-4. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése 
30 40 

Olvasás, az írott szöveg megértése 111 144 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 37 48 

Az íráshasználat fejlesztése 15 20 

Fogalmazási alapismeretek 23 30 

Szövegalkotási gyakorlatok 42 54 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 
35 46 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 56 72 

A tanulási képesség fejlesztése 26 34 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a törté-

neti érzék fejlesztése 
12 16 

Összesen:  504 

 

Helyi tanterv 

(Heti 7 óra, Éves óraszám: 252 - 108 olvasás, 72 nyelvtan, 72 fogalmazás) 

Tematikai egységek 
Helyi tanterv 

3. évfolyam 

Helyi tanterv 

4. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés 

fejlesztése 

20 
20 

Olvasás, az írott szöveg megértése 72 72 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 24 24 

Az íráshasználat fejlesztése 14 6 

Fogalmazási alapismeretek 15 15 

Szövegalkotási gyakorlatok 20 34 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása 

és alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

26 
20 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 36 36 

A tanulási képesség fejlesztése 17 17 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a tör-

téneti érzék fejlesztése 

8 
8 

Összesen: 252 252 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

3-4. évfolyam 

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 szemé-

lyiség 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 befoga-

dása, 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 érintke-

zések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képessé-

gek 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 meg-

jelennek 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 hasz-

nálják anyanyelvüket. Az első iskolai években a tanító feladata nem az elméleti rendszerezés, 

hanem a változatos és egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommuniká-

ciós helyzetekben, illetve a szorongásmentes, motivált nyelvi fejlődési környezet megteremté-

se. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativi-

tás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. E fej-

lesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra megis-

mertetése. 

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 vélemé-
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nyének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az eszté-

tikai, 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. 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékeny-

ségnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való kapcsolattartásának és 

iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapo-

zása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló megértésé-

hez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető szövegműveletek 

önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a tanulók kritikai ér-

zékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való figyelmet. Lehe-

tőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi 

kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a ma-

gyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás megszerettetésére.  

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú olvas-

mányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalmazásaihoz, 

nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a gondolatok önálló kife-

jezéséhez. 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 szoká-

sok és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés 

lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai fel-

dolgozás 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 elkez-

dődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifeje-
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zésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és 

kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.  
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3. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fej-

lesztése – folyamatos 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid vála-

szok 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 pontos-

ságra, 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 szövegfone-

tikai eszközök alkalmazása kü-

lönféle kommunikációs helyze-

tekben (pl. párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

 

Vélemény kulturált megfogalma-

zása.  

 

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, értéke-

lése.  

 

Állandósult szókapcsolatok, szó-

lások, közmondások jelentésének, 

stílusértékének értelmezése az 

olvasott szövegekben. 

 

A különböző tantárgyak tanulá-

sakor használt szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt ritkáb-

ban használt szavak célzott hasz-

nálatával az aktív szókincs gyara-

A tanuló 

– értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

– használja a mindennapi érint-

kezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat; 

– beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

– bekapcsolódik csoportos be-

szélgetésbe, vitába, történet-

alkotásba, improvizációba, 

közös élményekről, tevékeny-

ségekről való beszélgetések-

be, értékelésbe;  

– a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: ösz-

szefüggő beszéd, érve-

lés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: Mű-

alkotások megfigyelé-

se, jellemzése, értel-

mezése, értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. tele-

víziós műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, megjelení-

tésén (pl. szerepjáték) 

és közvetlen példákon 

keresztül.  
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pítása.  

 

Több mondatos összefoglaló szö-

veg alkotása olvasmányok tartal-

máról, gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

 

Hosszabb szóbeli közlések tar-

talmának rövidített elmondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képes-

ségfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás ki-

alakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző szöveg-

típusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás kialakí-

tása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak megfe-

lelő szépirodalmi, dokumentum 

típusú, folyamatos, nem folyama-

tos, kevert, egyéni, közös és tan-

könyvi célú szövegek megisme-

rése, ezek megértése. 

A megértés igazolása feladatok 

megoldásával. 

 

Globális és kereső olvasás, grafi-

kus szervezők (ábrák, táblázatok, 

gondolattérkép, fürtábra) alkal-

mazása a hatékonyabb szövegér-

tés érdekében. 

 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok felidézé-

se és megosztása. 

 

Gondolatok és információk ér-

telmezése és integrálása, tarta-

lom, nyelvezet, szövegszerkezet 

vizsgálata és értékelése. 

 

A tanuló  

– az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

– folyékony, automatizált olva-

sástechnikával rendelkezik a 

hangos és a néma olvasás te-

rületén is;  

– felismeri és javítja a hibáit; 

– felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről ta-

nult; 

– szintetizálja, értelmezi és ér-

tékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg információ-

it és gondolatait; 

– megfelelő nyelvi tudatosság-

gal rendelkezik; 

– ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, szöveg-

feldolgozás kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: Sze-

mélyes élmények és 

irodalmi szöveg alap-

ján képek készítése. 

Képzőművészeti mű-

fajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, médiaszö-

veg olvasása. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekiro-
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A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot segí-

tő technikák ismerete, alkalmazá-

sa a hatékonyabb megértés érde-

kében:  

- a szöveg átfutása,  

- az előzetes tudás aktiválása,  

- jóslás, anticipáció. 

 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek  

értelmezése – folyamatos 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése taps-

sal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befoga-

dása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, azonosulás) 

átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyomá-

nyainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megisme-

rése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek cso-

portosítása formájuk, műfajuk és 

kommunikációs szándékuk sze-

rint. 

 

Az olvasmányok témájának meg-

figyelése, azonos témájú szöve-

gek összehasonlítása (pl. gyerek-

alakok és gyereksorsok). Hason-

lóságok és különbségek felfede-

zése különféle irodalmi közlés-

formákban.  

 

Versek feldolgozása. 

 

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

A tanuló 

– megnevezi olvasmányai szer-

zőjét, szereplőit és azok tulaj-

donságait, magyarázza csele-

kedeteiket; 

– azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény kez-

dő- és végpontját, a cselek-

ményelemek sorrendjét; 

– konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, mesejel-

lemzőket; 

– az egyszerű szerkezetű me-

sék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi té-

májú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező esz-

közök, nyelvi fordula-

tok, motívumok, ter-

mészeti képek). 

 

Vizuális kultúra; drá-

ma és tánc: A témához 

és a tartalomhoz is 

illeszkedő kifejezőesz-

közök elemzése, al-

kalmazása.  

Mesék, gyermekiro-
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Jellegzetes irodalmi témák, motí-

vumok (pl. család, gyermek, ter-

mészet) felfedezése olvasmá-

nyokban. 

 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő változása-

inak felismerése.  

 

A magyar történelemhez kapcso-

lódó mesék, mondák olvasása. 

 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének megállapítá-

sa.  

 

Mesékre jellemző kezdő és befe-

jező fordulatok, szókapcsolatok, 

ismétlődő motívumok felismeré-

se.  

 

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai gyer-

mekirodalmi alkotás (mesere-

gény, ifjúsági regény, mesés-, 

verseskötet) elolvasása a tanító 

irányításával. Művek a kortárs 

magyar irodalomból.  

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált memória-

gyakorlatok, fantáziajátékok, el-

képzelt és valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel csopor-

tos játékokban, állóképek terve-

zése, kivitelezése és megbeszélé-

se.  

 

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak tapasztala-

ti megismerése (jelenet, felvonás, 

kezdet és vég, díszlet, berende-

zés, jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások). A tanultak felhasz-

nálása saját produkcióhoz, báb-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása. 

Az olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí-

tett adaptációhoz kap-

csolódó élmények 

megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző média-

szövegekben megjele-

nő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok 

megfigyelése és értel-

mezése konkrét mé-

diaszövegeken keresz-

tül. 

Az elbeszélő szemé-

lyének azonosítása 

különböző egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  
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előadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

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 – folyamatos 

Órakeret 

14 óra 

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 elfogadtatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, he-

lyes írásszokások megszilárdítása 

(testtartás, írószerfogás, kézcsúsz-

tatás). 

 

Az írás lendületének és tempójá-

nak fokozása.  

 

Szósorok, mondatok írása máso-

lással, tollbamondás után, emlé-

kezetből és akaratlagos írással. 

 

Az egyéni írás kialakítása a ren-

dezett, tiszta és olvasható íráskép 

igényével. Szükség esetén az ol-

vashatóság javítása. 

– A tanuló 

– írása jól olvasható; 

– írástempója lendületes; 

– füzetvezetése rendezett. 

Matematika; környe-

zetismeret: olvasható, 

tetszetős és rendezett 

füzetvezetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalmazási alapismeretek 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetősé-

geinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A különböző szövegformák tar-

talmi és szövegszerkesztési jel-

lemzőinek ismerete. 

Kellő tapasztalat a cím szerepé-

ről, jellemzőiről; a szövegek fel-

építéséről; az időrendről; az ese-

mény, az előzmény és a követ-

kezmény kapcsolatáról; a szöveg 

kohéziójáról; a tématartásról; a 

nyelvi megformáltságról; a kü-

lönböző szövegforma jellemzői-

ről, a bekezdések szerepéről.  

 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címvá-

lasztás, a lényeges gondolatok 

kiválasztása, elrendezése, az idő-

rend érzékeltetése, a szöveg tago-

lása bekezdésekre. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismere-

teket felhasználja fogalma-

záskészítéskor. 

Környezetismeret; ma-

tematika: érthető, vilá-

gos szóbeli szövegal-

kotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi szö-

vegalkotó kódok krea-

tív alkalmazása, mé-

diaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képsoro-

zattal (pl. rajz, digitális 

fotó, rövid animációs 

film) és hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, be-

fejezés; elbeszélés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotási gyakorlatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák meg-

ismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejleszté-

sével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg alkotása-

kor.  

 

 

Gondolatok, érzelmek, vélemé-

nyek kifejezése.  

 

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő szövegformá-

ban. A párbeszéd beillesztése a 

történetmondásba. 

 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismere-

tek felhasználásával kb. egy 

oldal terjedelmű elbeszélő fo-

galmazást készít;  

– a fogalmazás témájának meg-

felelő szavakat és kifejezése-

ket használ; 

– a tartalmi egységek kezdetét 

bekezdéssel jelzi; 

– figyel a nyelvi eszközök 

használatára; 

– a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és he-

lyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató le-

írása. 

 

Vizuális kultúra: Ter-

mészeti jelenség meg-

figyelése, a tapasztala-

tok leírása, megjelení-

tése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képso-

rozattal (pl. rajz, digi-

tális fotó, rövid animá-

ciós film) és hangok-
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A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A fo-

galmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés kerü-

lése.  

 

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek felhaszná-

lásával, a tanító segítségadásával. 

kal (médiaszöveg-

írás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, 

nézőpont; párbeszéd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai egy-

ség 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 információ-

szerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az önellenőrzés-

ben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felkiáltó, a felszólító és az 

óhajtó mondatokban a beszélő 

szándékának felismerése és meg-

nevezése szövegben.  

 

A rokon értelmű szavak, a többje-

lentésű, azonos alakú szavak he-

lyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, szócso-

portokban, mondatban és szöveg-

ben. 

 

Az ige felismerése. Az igerago-

zás. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések megkü-

lönböztetése.  

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a ta-

nult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

– felismeri, megnevezi és meg-

felelően jelöli a mondatfajtá-

kat; 

– toldalékos formájukban, szö-

vegben is felismeri és megne-

vezi a tanult szófajokat;  

– a szövegkörnyezetnek megfe-

lelően használja az igeidőket 

és az igekötőket; 

– alsó tagozaton tanult anya-

nyelvi ismeretei rendszerezet-

tek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség ábrázo-

lása a képzőművészet-

ben. 

 

Környezetismeret: tu-

lajdonnevek a térképe-

ken. 
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Az igeidők helyes használata be-

szédben és írásban. Az igekötők 

szerepének és írásmódjának meg-

figyelése. Tudatos alkalmazásuk.  

 

A főnév fajtáinak csoportosítása, 

megnevezése. Többes számú fő-

nevek alkotása.  

A -ba, -be, -ban, -ben, -ból/-ből, -

tól/-től, -ról/-ről, -val/-vel, -t, ra-

gos főnevek helyes használata 

mondatalkotással, szövegértelme-

zéssel. 

 

A tulajdonnevek csoportjainak 

megismerése: személynevek, ál-

latnevek, földrajzi nevek, intéz-

mények neve, márkanevek, cí-

mek.  

 

A melléknév szerepének ismerete 

a nyelvhasználatban. 

 

A fokozott melléknévi alakok 

használata szövegalkotáskor. 

 

Ragos melléknevek. 

 

A névelők szerepének ismerete. A 

névelők helyes használata.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; ige; 

igeragozás; igekötő; melléknév, melléknévfokozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folya-

matos 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet köré-

ben.  

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. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok alkalmazá-

sa különböző írástevékenységek-

ben: igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős igék;  

 

tulajdonnevek, fokozott mellék-

nevek, ragos névszók; névutós 

szerkezetek;  

 

Hosszú –ú/-ű jelölése a mellékne-

vek végén.  

 

A főnév -t toldalékának (ragjá-

nak) és a múlt idő jelének megkü-

lönböztetése. 

 

A j hang biztonságos jelölése a 

tanult szófajok körében. 

A tanuló 

– a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

– a begyakorolt szókészlet kö-

rében biztonsággal alkalmaz-

za a tanult helyesírási szabá-

lyokat; 

– írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

– helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: tér-

képvázlat készítése 

tulajdonnevek feltünte-

tésével. 

 

Matematika: matema-

tikai fogalmak megne-

vezése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

17 óra 

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 megismeré-

se, hogyan tanulunk a legköny-

nyebben, mi okoz nehézséget.  

 

Gondolkodás a gondolkodásunk-

ról, tanulásunkról. Egyszerű tanu-

A tanuló 

– ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

– azonosítja az információ for-

rásait, ismeri azok kezelését; 

– képes önálló tanulásra; 

– ismeri a saját tanulási folya-

Környezetismeret: 

jelenségek megfigye-

lése, ok-okozati kap-

csolatok keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 
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lási módok, stratégiák.  

 

Tanulás különböző típusú szöve-

gekből. 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált (koncent-

rációs) memóriagyakorlatok, szö-

vegtanulási technikák. 

 

Vázlatkészítés irányítással, tanu-

lás, összefoglalás vázlat segítsé-

gével. 

 

Ismerkedés különböző informá-

cióhordozókkal. 

 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai.  

 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus infor-

mációhordozók, internet, digitális 

tananyagok használata. 

 

A szótárak szerkezeti jellemzői 

(betűrend, címszó), a szótárhasz-

nálat módja.  

 

A lexikon és a szótár egyező és 

eltérő vonásai.  

Az információk keresése és keze-

lése. Különböző információhor-

dozók a lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés fo-

lyóiratokkal. Katalógusok megfi-

gyelése. A könyvtári katalógus 

tájékoztató szerepe a könyvek és 

egyéb információforrások keresé-

sében. 

matának, képességének jel-

lemzőit; 

– ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

– a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

– információt keres, kezel önál-

lóan néhány forrásból; 

– szöveghűen felidézi a követ-

kező szépirodalmi műveket, 

illetve azok részleteit: népdal-

szövegek, illetve kortárs ma-

gyar lírikusok műveiből né-

hány alkotás, 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Hymnus; Petőfi Sándor: Nemzeti 

dal, Vörösmarty Mihály: Szózat 

című művéből, illetve szépprózai 

művekből. 

tanult szövegekhez. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozó-

an.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művek-

ben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes tetszésítéle-

tek. 

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 

Erkölcsi és esztétikai ítélet meg-

fogalmazása, érvelés a vélemény 

mellett, vitakészség kialakulása.  

 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok tanul-

ságának alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek tanulsá-

gainak értelmezése. 

 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, elfoga-

dása.  

 

Vélemények összevetése, különb-

ségek és hasonlóságok megfigye-

lése, felismerése és kritikája.  

 

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek segít-

ségével is. Mindennapi konfliktu-

sok átélése dramatikus játékok-

ban, drámajátékban (pl. bábjáték) 

saját és más álláspontból is. 

 

Szülők, nagyszülők gyermekkora, 

tárgyi világa. Az idő tagolására 

szolgáló kifejezések használata; 

időrend. 

 

A múlt emlékei környezetünkben 

(múzeumok, emléktáblák, műem-

lékek, emlékművek; tárgyak, fo-

tók, egyéb dokumentumok, szo-

kások). 

A tanuló 

– ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződé-

sét, felépítését, az összefüg-

gések logikáját, az ok-okozati 

viszonyt;  

– képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai kérdések-

ben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi értéke-

ket, megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő vé-

leményeket, képes ezekkel is 

azonosulni; 

– képes beleélésre, azonosulás-

ra az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni 

mindennapi konfliktusokat sa-

ját és más álláspontból is, 

azokat életkori szintjén kezel-

ni. 

– történetek olvasásakor, meg-

beszélésekor képes elkülöní-

teni a múltbeli és jelenbeli 

élethelyzeteket, történéseket. 

– Képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány kiemel-

kedő alakját, hozzájuk tud 

rendelni néhány fontos jel-

lemzőt. 

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, fenntartható-

ság. Egészséges élet-

mód. Viselkedési nor-

mák. 

 

Vizuális kultúra; drá-

ma és tánc: a lényeg 

kiemelésének lehető-

ségei a vizuális kom-

pozíciókban. 
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A lakóhely ismerete. 

 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai.  

 

Az egymással szembeni tisztelet, 

a másság elfogadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

harmadik évfo-

lyam végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintke-

zésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető 

partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgeté-

sekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással 

segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olva-

sottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, 

alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség sze-

rint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságok-

ban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert ké-

zikönyveket. 

A memoritereket szöveghűen mondja el.  

Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást ké-

szítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. 

Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. 

Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szö-

vegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírá-

si szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. He-

lyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfele-

lően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhang-

ban, harmonikusan fejlődjön. 
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4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fej-

lesztése folyamatos 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid vála-

szok 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 pontos-

ságra, 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 szövegfone-

tikai eszközök alkalmazása kü-

lönféle kommunikációs helyze-

tekben (pl. párbeszéd, felolvasás, 

kiscsoportos beszélgetés, vita, 

beszámoló). 

 

Felolvasáskor, szövegmondáskor 

nonverbális eszközök használata 

a kifejezés segítésében.  

Vélemény kulturált megfogalma-

zása.  

 

Figyelem a beszélgetőtársra. Az 

üzenet lényegének és érzelmi 

hátterének megfigyelése, értéke-

lése.  

 

Állandósult szókapcsolatok, szó-

lások, közmondások jelentésének, 

stílusértékének értelmezése az 

olvasott szövegekben. 

 

A különböző tantárgyak tanulá-

sakor használt szakkifejezések, 

olvasmányokból kiemelt, ritkáb-

ban használt szavak célzott hasz-

nálatával az aktív szókincs gyara-

pítása.  

Több mondatos összefoglaló szö-

A tanuló 

– értelmesen és érthetően fejezi 

ki gondolatait; 

– használja a mindennapi érint-

kezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat; 

– beszédstílusát beszélgető 

partneréhez igazítja;  

– bekapcsolódik csoportos be-

szélgetésbe, vitába, történet-

alkotásba, improvizációba, 

közös élményekről, tevékeny-

ségekről való beszélgetések-

be, értékelésbe;  

– a közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással 

segíti. 

Minden tantárgy: ösz-

szefüggő beszéd, érve-

lés. 

 

Környezetismeret: 

önfenntartás, légzés. 

 

Vizuális kultúra: Mű-

alkotások megfigyelé-

se, jellemzése, értel-

mezése, értékelése. 

Médiaszövegek közötti 

különbségek (pl. tele-

víziós műsortípusok, 

animációs mesefilmek, 

sorozatok) felismerése 

saját médiaélmények 

felidézésén, megjelení-

tésén (pl. szerepjáték) 

és közvetlen példákon 

keresztül.  
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veg alkotása olvasmányok tartal-

máról, gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

Hosszabb szóbeli közlések tar-

talmának rövidített elmondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, 

testtartás, térköz, távolságtartás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, az írott szöveg megértése 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képes-

ségfejlődése szempontjából releváns ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás ki-

alakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző szöveg-

típusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás kialakí-

tása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életkori sajátosságoknak megfe-

lelő szépirodalmi, dokumentum 

típusú, folyamatos, nem folyama-

tos, kevert, egyéni, közös és tan-

könyvi célú szövegek megisme-

rése, ezek megértése. 

 

Globális és kereső olvasás, grafi-

kus szervezők (ábrák, táblázatok, 

gondolattérkép, fürtábra) alkal-

mazása a hatékonyabb szövegér-

tés érdekében. 

 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok felidézé-

se és megosztása. 

 

Gondolatok és információk ér-

telmezése és integrálása, tarta-

lom, nyelvezet, szövegszerkezet 

vizsgálata és értékelése. 

 

A következő olvasási stratégiák, 

olvasást megértő folyamatot segí-

tő technikák ismerete, alkalmazá-

sa a hatékonyabb megértés érde-

kében:  

A tanuló  

– az olvasás terén motivált, 

érdeklődő; 

– folyékony, automatizált olva-

sástechnikával rendelkezik a 

hangos és a néma olvasás te-

rületén is;  

– felismeri és javítja a hibáit; 

– felismeri és megérti azokat a 

különböző típusú, műfajú 

szövegeket, amelyekről ta-

nult; 

– szintetizálja, értelmezi és ér-

tékeli az életkori szintjének 

megfelelő szöveg információ-

it és gondolatait; 

– megfelelő nyelvi tudatosság-

gal rendelkezik; 

– ismeri és tanítói segítséggel 

használja a tanult olvasási 

stratégiákat.  

Matematika: szöveges 

feladatok. 

 

Környezetismeret: 

önálló tanulás, szöveg-

feldolgozás kialakítása. 

 

Erkölcstan: én magam; 

az én világom. 

 

Vizuális kultúra: Sze-

mélyes élmények és 

irodalmi szöveg alap-

ján képek készítése. 

Képzőművészeti mű-

fajok.  

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

felismerése, médiaszö-

veg olvasása. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozóan. 

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 

adaptációinak összeha-
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– a szöveg átfutása,  

– az előzetes tudás aktiválása,  

– jóslás, anticipáció. 

 

Az olvasás céljának, módjának az 

olvasás megkezdése előtt való 

tisztázása. 

sonlítása, feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, műfaj, szövegértés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése - fo-

lyamatos 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése taps-

sal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befoga-

dása, az érzelmi tartalmak (pl. öröm, izgalom, várakozás, azonosulás) 

átélésének segítése.  

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyomá-

nyainak megismerése.  

Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megisme-

rése.  

Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása. 

 
 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az olvasókönyvi szövegek cso-

portosítása formájuk, műfajuk és 

kommunikációs szándékuk sze-

rint. 

 

Az olvasmányok témájának meg-

figyelése, azonos témájú szöve-

gek összehasonlítása (pl. gyerek-

alakok és gyereksorsok).  

 

A megértés igazolása feladatok 

megoldásával. 

 

Hasonlóságok és különbségek 

felfedezése különféle irodalmi 

közlésformákban.  

 

Művészi eszközök keresése lírai 

és elbeszélő művekben (ritmus, 

rím, refrén, hasonlatok).  

A tanuló 

– megnevezi olvasmányai szer-

zőjét, szereplőit és azok tulaj-

donságait, magyarázza csele-

kedeteiket; 

– azonosítja a történet idejét és 

helyszínét; a cselekmény kez-

dő- és végpontját, a cselek-

ményelemek sorrendjét; 

– konkrét esetekben felismeri a 

mesére jellemző fordulatokat, 

szókapcsolatokat, mesejel-

lemzőket; 

– az egyszerű szerkezetű me-

sék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, több összefüggő 

mondattal mondja el.  

Környezetismeret: 

környezeti, természeti, 

környezetvédelmi té-

májú olvasmányok. 

  

Ének-zene: a népdalok 

szövege (kifejező esz-

közök, nyelvi fordula-

tok, motívumok, ter-

mészeti képek). 

 

Vizuális kultúra; drá-

ma és tánc: A témához 

és a tartalomhoz is 

illeszkedő kifejezőesz-

közök elemzése, al-

kalmazása.  

Mesék, gyermekiro-

dalmi alkotások és 

azok animációs, filmes 
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Jellegzetes irodalmi témák, motí-

vumok (pl. család, gyermek, ter-

mészet) felfedezése olvasmá-

nyokban. 

 

A művek szerkezeti jellemzőinek 

megfigyelése, a tér-idő változása-

inak felismerése.  

 

Mesék és mondák a magyar tör-

ténelem eseményeihez kapcsoló-

dóan.  Elbeszélések 20. századi 

eseményekről, hősökről, sorsok-

ról. 

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének megállapítá-

sa.  

 

Mesékre jellemző kezdő és befe-

jező fordulatok, szókapcsolatok, 

ismétlődő motívumok felismeré-

se.  

 

Rövidebb irodalmi szövegek 

(versek, mesék, elbeszélések) 

önálló olvasása. 

Nagyobb terjedelmű, jellemzően 

kortárs magyar és európai gyer-

mekirodalmi alkotás (mesere-

gény, ifjúsági regény, mesés-, 

verseskötet) elolvasása a tanító 

irányításával. Művek a kortárs 

magyar irodalomból. 

 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált memória-

gyakorlatok, fantáziajátékok, el-

képzelt és valóságos helyzetek 

megjelenítése. Részvétel csopor-

tos játékokban, állóképek terve-

zése, kivitelezése és megbeszélé-

se.  

 

A mozgás és a szövegmondás 

összekapcsolása. Egyszerűbb 

drámai konvenciók és a színházi 

formanyelv alapjainak tapasztala-

ti megismerése (jelenet, felvonás, 

kezdet és vég, díszlet, berende-

adaptációinak összeha-

sonlítása, feldolgozása. 

Az olvasott/felolvasott 

szöveghez és a levetí-

tett adaptációhoz kap-

csolódó élmények 

megjelenítése és fel-

dolgozása (pl. rajzzal, 

montázskészítéssel). 

A különböző média-

szövegekben megjele-

nő egyszerű helyszín- 

és időviszonylatok 

megfigyelése és értel-

mezése konkrét média-

szövegeken keresztül. 

Az elbeszélő szemé-

lyének azonosítása 

különböző egyszerű 

médiaszövegekben (pl. 

animációs mesék).  
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zés, jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások). A tanultak felhasz-

nálása saját produkcióhoz, báb-

előadások, színházi előadások 

megbeszélésekor. 

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 – folyamatos 

Órakeret 

6 óra 

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.  

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fogalmazási alapismeretek 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetősé-

geinek megismertetése, megvalósításának támogatása.  

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az írástechnika fejlesztése, he-

lyes írásszokások megszilárdítá-

sa. 

Az írás lendületének és tempójá-

nak fokozása. 

Szósorok, mondatok írása máso-

lással, tollbamondás után, emlé-

kezetből és akaratlagos írással. 

Az egyéni írás kialakítása a ren-

dezett, tiszta és olvasható íráskép 

igényével. Szükség esetén az ol-

vashatóság javítása. 

A tanuló 

- írása jól olvasható; 

- írástempója lendületes; 

- füzetvezetése rendezett. 

Matematika; környe-

zetismeret: olvasható, 

tetszetős és rendezett 

füzetvezetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Íráskép, szövegkép, olvashatóság. 
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A különböző szövegformák tar-

talmi és szövegszerkesztési jel-

lemzőinek ismerete. 

 

Kellő tapasztalat a cím szerepé-

ről, jellemzőiről; a szövegek fel-

építéséről; az időrendről; a szö-

veg kohéziójáról; a tématartásról; 

a nyelvi megformáltságról; a kü-

lönböző szövegformák jellemzői-

ről, a bekezdések szerepéről. 

 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete, alkalmazása és gyakor-

lása: anyaggyűjtés, címválasztás, 

a lényeges gondolatok kiválasztá-

sa, elrendezése, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

 

Tájékoztató szövegek: hír, hirde-

tés, értesítés, meghívó, sms, e-

mail jellemzői,  

Leírás élőlényekről, tárgyakról, 

emberekről, jellemzés. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismere-

teket felhasználja fogalma-

záskészítéskor. 

Környezetismeret; ma-

tematika: érthető, vilá-

gos szóbeli szövegal-

kotás. 

 

Vizuális kultúra: Az 

elemi mozgóképi szö-

vegalkotó kódok krea-

tív alkalmazása, mé-

diaszöveg írás. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képsoro-

zattal (pl. rajz, digitális 

fotó, rövid animációs 

film) és hangokkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, be-

fejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés; SMS;  

e-mail. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotási gyakorlatok 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban. 

Képolvasás, mesemondás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák meg-

ismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejleszté-

sével.  

Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése. 
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Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználása a szöveg alkotása-

kor.  

 

Gondolatok, érzelmek, vélemé-

nyek kifejezése.  

 

Önálló írásbeli fogalmazások 

készítése elbeszélő szövegformá-

ban. A párbeszéd beillesztése a 

történetmondásba. 

 

Szemléletes leírások készítése 

egyszerű tárgyról, növényről, 

állatról. Jellemzés készítése em-

berről.  

 

 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek megfogalma-

zása különféle alkalmakra a cím-

zett személyének figyelembevéte-

lével.  

 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

A fogalmazás koherenciájának 

megteremtése tématartással, a 

mondatok kapcsolásával. A fo-

galmazás témájának megfelelő 

szavak és kifejezések használata, 

a fölösleges szóismétlődés kerü-

lése.  

 

A fogalmazások javítása a tanult 

fogalmazási ismeretek felhaszná-

lásával, a tanító segítségadásával. 

A tanuló 

– a tanult fogalmazási ismeretek 

felhasználásával kb. egy oldal 

terjedelmű elbeszélő fogal-

mazást készít;  

– a fogalmazás témájának meg-

felelő szavakat és kifejezése-

ket 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 haszná-

latára; 

– a tanító útmutatásai alapján 

kijavítja fogalmazási és he-

lyesírási hibáit. 

Környezetismeret: 

változatos élővilág; a 

tanultak bemutató le-

írása. 

 

Vizuális kultúra: Ter-

mészeti jelenség meg-

figyelése, a tapasztala-

tok leírása, megjelení-

tése. 

Egyszerű cselekmény 

megjelenítése képso-

rozattal (pl. rajz, digi-

tális fotó, rövid animá-

ciós film) és hangok-

kal (médiaszöveg-

írás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő, cse-

lekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és 

alkalmazása: mondatfajták, szavak, szófajok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése. 

A tematikai egy-

ség 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 információ-

szerzésben és felhasználásban; a szabályalkalmazásban; az önellenőrzés-

ben. 

A nyelvi tudatosság fokozása. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kijelentő, kérdő, felkiáltó, a 

felszólító és az óhajtó mondatok-

ban a beszélő szándékának felis-

merése és megnevezése szöveg-

ben.  

 

A rokon értelmű szavak, a többje-

lentésű, azonos alakú szavak he-

lyes használata.  

 

A tanult szófajok felismerése és 

megnevezése szójelentés alapján 

toldalékos formában is, szócso-

portokban, mondatban és szöveg-

ben. 

 

Különféle időben végbemenő 

cselekvések, történések megkü-

lönböztetése, a létigék különböző 

ideje. 

Az igekötő szerepének és írás-

módjának megfigyelése. Tudatos 

alkalmazásuk. 

 

Az igemódok felismerése, mon-

datalkotás a megfelelő igemód-

okkal. 

 

A számnév ismerete, csoportosí-

tása, alkalmazása. 

 

A fokozott számnévi alakok he-

lyes használata. 

A névelők és a névutók szerepé-

nek ismerete. A névelők helyes 

használata.  

A tanuló 

– felismeri és megnevezi a ta-

nult nyelvtani fogalmakat, 

használja a szabályokat; 

– felismeri, megnevezi és meg-

felelően jelöli a mondatfajtá-

kat; 

– toldalékos formájukban, szö-

vegben is felismeri és megne-

vezi a tanult szófajokat;  

– a szövegkörnyezetnek megfe-

lelően használja az igeidőket 

és az igekötőket; 

– alsó tagozaton tanult anya-

nyelvi ismeretei rendszerezet-

tek.  

Vizuális kultúra: Jelek 

a mindennapi életben. 

Az időbeliség ábrázo-

lásának elemzése a 

képzőművészetben. 

 

Környezetismeret: 

tulajdonnevek a térké-

peken. 
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A névmások (személyes, mutató, 

kérdő) szerepének megértése, 

alkalmazásuk a mondatokban. 

 

A szóalkotás módjainak megis-

merése. 

A főnévi igenév ismerete, alkal-

mazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj; főnév, köznév, tulajdonnév, személynév, állatnév, intézménynév, 

földrajzi név, márkanév, cím; határozott névelő, határozatlan névelő; név-

utó; ige; igeragozás; igemód; igekötő; melléknév, melléknévfokozás; szám-

név, tőszámnév, sorszámnév, törtszámnév; határozott számnév, határozatlan 

számnév; személyes névmás, mutató névmás, kérdő névmás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása – folya-

matos 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

A hangok hosszúságának helyes jelölése a begyakorolt szókészlet köré-

ben.  

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 

alkalmaztatása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondatvégi írásjelek helyes 

használata az egyszerű mondatok 

végén. 

 

Helyesírási szabályok alkalmazá-

sa különböző írástevékenységek-

ben: igeidők, ragos és kiejtéstől 

eltérő írásmódú igék; felszólítást 

kifejező igealakok; igekötős igék; 

igemódok, 

tulajdonnevek, fokozott mellék-

nevek és számnevek; ragos név-

szók; névutós szerkezetek; betű-

vel írt számnevek; a keltezés 

többféle formája.  

 

A j hang biztonságos jelölése a 

A tanuló 

– a mondatot nagybetűvel kezdi 

és írásjellel zárja; 

– a begyakorolt szókészlet kö-

rében biztonsággal alkalmaz-

za a tanult helyesírási szabá-

lyokat; 

– írásbeli munkái rendezettek, 

olvashatóak; 

– helyesírását önellenőrzéssel 

felülvizsgálja, szükség esetén 

javítja. 

Környezetismeret: tér-

képvázlat készítése 

tulajdonnevek feltünte-

tésével. 

 

Matematika: számne-

vek helyesírása. 
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tanult szófajok körében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybetű, kisbetű, írásjel, helyesírási szabály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulási képesség fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

36 óra 

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 megismeré-

se, hogyan tanulunk a legköny-

nyebben, mi okoz nehézséget. 

Gondolkodás a gondolkodásunk-

ról, tanulásunkról. Egyszerű tanu-

lási módok, stratégiák. Tanulás 

különböző típusú szövegekből. 

 

Ritmus-, mozgás- és beszédgya-

korlatokkal kombinált (koncent-

rációs) memóriagyakorlatok, szö-

vegtanulási technikák. 

Vázlatkészítés irányítással, tanu-

lás, összefoglalás vázlat segítsé-

gével. 

 

Ismerkedés különböző informá-

cióhordozókkal. 

Adatok, információk gyűjtésének, 

célszerű elrendezésének módjai.  

 

Alapismeretek a könyvtár tereiről 

és állományrészeiről. A könyvek 

tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus infor-

A tanuló 

– ismeri a tanulási folyamat 

alapvető jellemzőit; 

– azonosítja az információ for-

rásait, ismeri azok kezelését; 

– képes önálló tanulásra; 

– ismeri a saját tanulási folya-

matának, képességének jel-

lemzőit; 

– ismer és alkalmaz néhány 

tanulási módot, stratégiát a 

különböző tanulási feladatok 

teljesítése érdekben; 

– a szövegből történő tanulás 

során olvasási stratégiákat 

használ; 

– információt keres, kezel önál-

lóan néhány forrásból; 

– szöveghűen felidézi a követ-

kező szépirodalmi műveket, 

illetve azok részleteit: népdal-

szövegek, József Attila: Bet-

lehemi királyok, Mama; Pető-

fi Sándor: Füstbe ment terv; 

illetve kortárs magyar líriku-

sok műveiből néhány alkotás; 

részletek Kölcsey Ferenc: 

Környezetismeret: 

jelenségek megfigye-

lése, ok-okozati kap-

csolatok keresése. 

 

Vizuális kultúra: Képi 

analógiák keresése a 

tanult szövegekhez. 

Kérdések megfogal-

mazása a látott infor-

mációra, ismeretre, 

élményre vonatkozó-

an.  
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mációhordozók, elektronikus in-

formációs eszközök, internet, 

digitális tananyag használata. 

 

A szótárak szerkezeti jellemzői 

(betűrend, címszó), a szótárhasz-

nálat módja. A lexikon és a szótár 

egyező és eltérő vonásai.  

 

Az információk keresése és keze-

lése. Különböző információhor-

dozók a lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. A könyvtár mint 

információs központ, a tanulás 

bázisa, segítője. Ismerkedés fo-

lyóiratokkal. Katalógusok megfi-

gyelése. A könyvtári katalógus 

tájékoztató szerepe a könyvek és 

egyéb információforrások keresé-

sében. 

Hymnus; Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal; Vörösmarty Mi-

hály: Szózat című művéből, 

illetve szépprózai művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat, digitális tananyag. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti 

érzék fejlesztése – folyamatos 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Mesehősök tulajdonságai és cselekedetei; az olvasott irodalmi művek-

ben a szereplők döntési helyzeteinek felidézése; személyes tetszésítéle-

tek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismertetése, ítéletalkotás egyszerű 

szituációban, szépirodalmi művek alapján. A narratíva, történetmesélés 

szabályainak, szerveződésének, logikájának megismertetése. 

 

Tevékenységek/Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Erkölcsi és esztétikai ítélet meg-

fogalmazása, érvelés a vélemény 

mellett, vitakészség kialakulása.  

 

A szépirodalmi alkotásokban 

megismert helyzetek, azok tanul-

ságának alkalmazása mindennapi 

helyzetekben. A művek tanulsá-

gainak értelmezése. 

 

A saját vélemény mellett a nem 

saját álláspont megjelenítésének, 

A tanuló 

– ismeri, megérti a történeteket 

bemutató művek szerveződé-

sét, felépítését, az összefüggé-

sek logikáját, az ok-okozati 

viszonyt;  

– képes állást foglalni, érvelni, 

meggyőzni másokat alapvető 

erkölcsi, esztétikai kérdések-

ben; 

– meggyőződéssel képviseli a 

legalapvetőbb emberi értéke-

Erkölcstan: Értékrend 

alakulása. Szűkebb és 

tágabb környezetem, 

barátság. 

 

Környezetismeret: 

Környezeti rendszerek 

állapota, fenntartható-

ság. Egészséges élet-

mód. Viselkedési nor-

mák. 
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átélésének képessége. Mások 

véleményének megértése, elfoga-

dása. Vélemények összevetése, 

különbségek és hasonlóságok 

megfigyelése, felismerése és kri-

tikája.  

 

A műélvezet, a beleélés mélyebb 

megtapasztalása a fentiek segítsé-

gével is. Mindennapi konfliktu-

sok átélése dramatikus játékok-

ban, 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, műem-

lékek, emlékművek; tárgyak, fo-

tók, egyéb dokumentumok; szo-

kások). 

 

Nemzeti ünnepeink, jelképeink. 

A magyar szabadságküzdelmek 

kiemelkedő alakjai. 

 

Kiemelkedő magyar tudósok, 

feltalálók, művészek, sportolók. 

 

Az egymással szembeni tisztelet, 

a másság elfogadása. 

 

A lakóhely ismerete. 

Kötelező olvasmány feldolgozása 

 

ket, megérti mások érvelését, 

elfogadja az övétől eltérő vé-

leményeket, képes ezekkel is 

azonosulni; 

– képes beleélésre, azonosulásra 

az életkori sajátosságainak 

megfelelő művek befogadása 

során; 

– dramatikus és drámajátékok 

segítségével képes átélni min-

dennapi konfliktusokat saját 

és más álláspontból is, azokat 

életkori szintjén kezelni. 

– történetek olvasásakor, meg-

beszélésekor képes elkülöní-

teni a múltbeli és jelenbeli 

élethelyzeteket, történéseket. 

– Képes felidézni történelmünk 

és kultúránk néhány kiemel-

kedő alakját, hozzájuk tud 

rendelni néhány fontos jel-

lemzőt. 

– szépirodalmi szövegeken ke-

resztül irodalmi élmények 

nyújtása 

– az irodalmi nyelv megismer-

tetése 

– olvasmánynapló vezetése 

segítségadással 

– műélvezet 

 

Vizuális kultúra; drá-

ma és tánc: a lényeg 

kiemelésének lehető-

ségei a vizuális kom-

pozíciókban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulság, vita, vélemény, konfliktus, múzeum, műemlék, szokás, életmód, 

időrend. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

negyedik évfo-

lyam végén 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a 

szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintke-

zésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető 

partneréhez.  

Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, 

improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgeté-

sekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással 
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segítse. 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olva-

sottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, 

alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes 

tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség sze-

rint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságok-

ban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert ké-

zikönyveket. 

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 szö-

vegben is.  

A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírá-

si szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. He-

lyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.  

Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 

esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfele-

lően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése 

területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhang-

ban, harmonikusan fejlődjön. 

 
 
 

KÖRNYEZETISMERET 
 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

Tematikai egységek 3-4. évf. 

A mező életközössége, életközösségek 14 

Tájékozódás a tágabb térben, környezetben 13 

Egészség és betegség, testfelépítés 12 

A vizek, vízpartok életközössége 8 

Megtart, ha megtartod, takarékoskodás 12 

Vágtat, mint a paripa 7 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 6 

Összesen 72 
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Helyi tanterv  

 

3. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

A mező életközössége 8 óra 

Tájékozódás a tágabb térben 6 óra 

Egészség és betegség 5 óra 

A vizek, vízpartok életközössége 8 óra 

Megtart, ha megtartod 7 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 2 óra 

Összesen: 36 óra 

 

4. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Tájékozódás a tágabb térben 7 óra 

Miért érdemes takarékoskodni? 5 óra 

Önismeret és viselkedés 7 óra 

Vágtat, mint a paripa 7 óra 

Kertben, mezőn 6 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Összesen: 36 óra 

 

 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy 

saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven ne-

vezze, és az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy célja, 

hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb kör-

nyezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, 

további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.  

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen megfoghatók. 

A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben magyarázza, 

illetve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bonyo-

lultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok munkája. A környe-

zetismeret tantárgy keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák kialakítása és a nyitott 

megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a cél. Fontos érzékeltetni a 

megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet folyamatai megmagyarázhatók, és 

a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre részletesebben érthetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az érzék-

szervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind pon-
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tosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, az 

azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 

természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, 

bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 

tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első lépcsőfo-

kát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés folyamatában a pe-

dagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, hogy a válaszkere-

sésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját tapasztalás, az újszerű 

megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák iránti érzékenység a 

természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) bővíté-

séhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a környezet-

tel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös tanulás 

során. A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló témaválasztással és 

problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak élővé, ha a tananyag-

feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns problémákat vetünk 

fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, az aktuális történé-

sekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily módon a környezetisme-

ret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet értékeinek szeretetére és 

tiszteletére.  

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen értelme-

zett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új modellek fel-

építésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az ezekhez kötődő 

értékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a tanulók önreflexiójá-

nak fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési követelmények meg-

valósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási stílusának kialakulásához, 

önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a gyermek megtalálja azt a számá-

ra legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet, tudását bővítheti, meg-

erősítést nyerve abban, hogy képes saját testének rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt 

folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az úton, hogy eligazodjon a világban. 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szerete-

tét alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet 

tisztelő, a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai 

újdonságokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az élet-

szakaszban.  

3–4. évfolyam 

 

Ebben a képzési szakaszban – az életkori sajátosságokhoz illeszkedve – tágul a megismerendő 

környezet: az iskola világából kitekintünk a felnőttek világa felé, miközben a szűkebb kör-

nyezetből a tágabb környezetbe lépünk. Ennek kapcsán egy-egy jelenséggel kapcsolatos 

múltbeli elképzelések és modern magyarázatok, régi és mai alkalmazások vizsgálatára és ér-

telmezésére is alkalom nyílik. 

A 3–4. évfolyamon az egyszerűbb vizsgálatok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak 

a módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb megfo-

galmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a termé-

szethez intézett kérdéseknek megfelelő kísérletek megtervezéséig a magasabb évfolyamok-

ban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre.  

Az emberi test működésével kapcsolatban a leíró megfigyelésen túllépve egyre fonto-

sabbá válik az ok-okozati összefüggések feltárása. Emellett a divattal, szokásokkal kapcsola-

tos kritikus állásfoglalás, a tudás alkalmazásának igénye, az érvek és ellenrévek keresése és 
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összevetése is fontos szerepet kap. Mindez a természettudományos műveltség megalapozásá-

hoz elengedhetetlen. 

Az élő és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltá-

rásán keresztül a megértés igényére helyezünk hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap a környezet-

tudatosság, 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 ér-

tékének megbecsülése, a kezdeményezőkészség és a segítő magatartás (önkéntesség) fejlesz-

tése 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 isme-

retek megszerzésekor. A közvetlen környezetben, a mindennapi életben megtapasztalható 

jelenségekből kiinduló, a problémák megértését célzó tanulás a természettudományos gondol-

kodás fejlődése mellett segíti az egyéni tanulási stílus kialakítását is. Ezzel alapozzuk meg az 

igényt a tudás folyamatos bővítésére, a tudomány fejlődésének követésére, a környezeti jelen-

ségek 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 te-

vékenységek: projektmunka, az érveken, tényeken alapuló vita, a különböző kollaboratív fe-

ladatok, szerepjátékok stb. segíthetik. Érdemes az írott információk mellett a különböző mul-

timédiás és infokommunikációs források adta lehetőségeket is kihasználni. Ez a korosztály a 

képi információkra különösen fogékony, és képek segítségével igen hatékonyan fejezi ki ma-

gát. Erre építve nemcsak a hatékony, önálló tanuláshoz, hanem az esztétikai-művészeti tuda-

tosság fejlődéséhez is hozzájárulhatunk. 

A tantárgyi tartalmak és az aktív, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása je-

lentős szerepet játszanak a testi-lelki egészség alakulásában, a fenntarthatóság és a környezet-

tudatos szemlélet fejlesztésében, a hatékony, önálló tanulás különböző technikáinak megisme-

résében és gyakorlásában. 

A lakóhely és az ország főbb nevezetességeinek megismerése és bemutatása, egy vá-

lasztott nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán fejlődik az azonosság-

tudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötődés, a tudománytörténeti elemek pedig a 

tudomány és technika fejlődésének felismerését, az egyes találmányoknak az emberiség fejlő-

désében betöltött szerepének értékelését segítik elő.  

A jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a természet változásával való összekapcso-

lása hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a természettel való kap-

csolat újrafelfedezésében, megélésében és egyúttal életünket is strukturálják. 

A legtöbb tematikai egység 8 órára készült. A feldolgozás során azonban ezek az egy-

ségek 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 alkal-

mazása. 
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3. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

A mező életközössége 8 óra 

Tájékozódás a tágabb térben 6 óra 

Egészség és betegség 5 óra 

A vizek, vízpartok életközössége 8 óra 

Megtart, ha megtartod 7 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 2 óra 

Összesen: 36 óra 

 

Tematikai egység: A mező életközössége (8 óra) 

 

Előzetes tudás: A kertben termesztett növények és állati lakói 

 

Nevelési-fejlesztési célok:  

- A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása. 

- A haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. 

 

Problémák, jelenségek, gya- 

korlati alkalmazások, isme-

retek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Honnan származik és mire 

utal a növény elnevezése? 

Növények a mezőn. 

 

 

 

Mitől növekszik a növény? 

Életszakaszok, csírázás, 

fejlődés, növekedés, örege-

dés. 

Hogyan kerül a kenyér az 

asztalra? 

Kenyérsütés: búza, liszt és 

kenyér példáján a nyers-

anyag, termék fogalma, régi 

szavaink értelmezése, az 

adalékok szerepe a táplálko-

zásban. 

A kenyér ünnepe, a kenyér-

rel kapcsolatos hagyomá-

nyok. 

Az idényzöldségek és 

idénygyümölcsök felismeré-

se, csoportosítása aszerint, 

hogy mely ehető növényi 

részt fogyasztjuk. 

A növények fejlődésének 

megfigyelése. 

 

 

Példák gyűjtése kenyérfaj-

tákra. A kenyérsütés példá-

ján a természet tiszteletének 

felismerése a hagyományos 

életmód egyszerű cselekvé-

seiben.  

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: Naptár 

készítés idényzöldségekből 

és gyümölcsökből. 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: a kenyérrel, ke-

nyérsütéssel, illetve az 

egyes élőlényekkel kapcso-

latos dalok. 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kenyérrel kapcsolatos ha-

sonlatok, szólás-mondások, 

mesék, mondák, műalkotás-

ok. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: gyártási folyamat, 

alapanyag, nyersanyag, 
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A mező rovarvilága, szapo-

rodásuk (pete, lárva, báb, 

kifejlett egyed). 

Madarak a mezőn, jellegze-

tességük. 

Emlősállatok a mezőn, jel-

legzetességeik. 

 

Kulcsfogalmak: életközös-

ség, növényi szerv, életcik-

lus, napenergia, kenyérsü-

tés. 

 

Példaállatok csoportosítása, 

bogár-rovar. 

 

Állatnyomok és életnyomok 

megismerése. Példaállatok 

csoportosítása tanult szem-

pontok szerint. 

késztermék. 

 

 

 

Ének-zene: mezei állatokkal 

kapcsolatos dalok meghall-

gatása, éneklése. 

 

Tematikai egység: Tájékozódás a tágabb térben (6 óra) 

Előzetes tudás:  

- Idő, napszakok, évszakok 

Nevelési-fejlesztési célok: 

       - Az idő fogalmának megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése. 

       -A felépítés, a környezet fenntarthatóságának szempontjából a Föld, Hold, Nap kapcsola-

tának felismerése. A felszíni formák tudatosítása, az országunk domborzati térképének tanul-

mányozása. 

       - Az időjárás hatása környezetünkre, a víz körforgása, a csapadék formáinak megfigyelé-

se, tudatosítása. 

       - Földünk, hazánk, lakóhelyünk, nemzeti jelképeink tanulmányozása. 

      - A tudomány és technika fejlődésének felismertetése példákkal, a találmányok jelentősé-

gének megláttatása a távcső, iránytű alapján. 

 

Hogyan mérték az időt régen, 

és ma hogyan mérjük? 

Az egységei. 

Az emberi életszakaszok. 

Miért éppen 24 órából áll egy 

nap? 

Hogyan tájékozódunk kör-

nyezetünkben? 

A felszínformák 

Tájékozódás Magyarország 

domborzati térképén. 

Az időjárás hatása környeze-

tünkre, a víz körforgása, a 

csapadék formái. Hogyan 

védekeznek a növények, álla-

tok és az emberek az időjárás 

viszontagságai ellen? 

Hazánk nemzeti jelképei. 

Ahol élünk, lakóhelyünk. 

Az időmérő eszközök cso-

portosítása. Az idő múlása 

jeleinek felismerése. Az 

egyedfejlődés egyes szaka-

szai. 

 

A világtájak megnevezése, 

iránytű és távcső megismeré-

se. 

Síkság, dombság, hegység, 

folyóvizek és állóvizek. Szí-

nek jelentéstartalma. A meg-

szerzett tudás alkalmazása. 

Időjárás-jelentések pontos 

megfogalmazása. 

A víz körforgásának model-

lezése, ábrázolása. 

Csoportmunka, szociális, 

életviteli és környezeti kom-

petenciák fejlesztése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

hasonlatok, metaforák, szólá-

sok és mondások az idővel 

kapcsolatban. 

 

 

Technika és életvitel: eszkö-

zök használata. 

Vizuális kultúra: az esztéti-

kai, vizuális, művészeti tuda-

tosság fejlesztése. 

Kulcsfogalmak: időmérés, égitest, naptár, felszín, körforgás, nemzet, jelképek. 
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Tematikai egység: egészség és betegség (5 óra) 

 

Előzetes tudás: Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, emberi tulajdonságok. 

 

Nevelési-fejlesztési célok: 

- Az ember megismerése és egészsége, a testfelépítés és működés közötti kapcsolatok felfe-

deztetése egyszerűbb esetekben. 

- Az egészségtudatos életmód kialakítása, az öröklődés szerepének felismerése példákon ke-

resztül. 

- A toleráns magatartás és segítőkészség alapozása, értelmi erősítése. 

 

Az egészséges életmód. 

 

 

 

Mi okozhat betegséget? Ho-

gyan előzhetjük meg a beteg-

séget? 

A védőoltások fontossága. 

 

Aki más, mint én 

 

 

Mindenki lehet szép 

Kell-e követni mindenben a 

divatot? 

 

A helyes arányok tudatos 

kialakítása életmódunkban. 

 

 

Szituációs játékok: az orvosi 

rendelőben, telefonos segít-

ségkérés. 

 

 

Szituációs játék: egy pár per-

cig nem látunk vagy nem 

hallunk. 

Kulturált vita: ki a szép? 

Csak a külsőnk lehet szép? 

Fontos az ápoltság.  

Magyar nyelv és irodalom: 

közmondások, szólások gyűj-

tése az egészség fontosságá-

ról. 

 

 

 

 

 

Erkölcstan: A fogyatékkal 

élő emberek elfogadása, segí-

tése. 

Vizuális kultúra: Régi és mai 

szépségideálok, képek és 

műalkotások bemutatása. 

Kulcsfogalmak: fogyaték, testalkat, testi adottság, öröklődés. 

 

Tematikai egység: A vizek, vízpartok életközössége (8 óra)  

 

Előzetes tudás: Az erdő élővilága, a mező élővilága, testfelépítés, táplálkozás, életmód. 

 

Nevelési és fejlesztési célok: 

- A természetet tisztelő magatartás, szokásrendszer kialakítása. 

- Vizeink védelme, hazánk földtani értékeinek ismerete. 

- A hínárnövények, nádasok jelentősége a vizek életközösségében. 

 

Vízparti fák 

A fák jellegzetes tulajdonsá-

gai. 

 

A nádas 

A nád és gyékény jellemzői, 

szerepük a vízi életben. Az 

ember hogyan hasznosítja? 

 

A virágok titkai 

Mi a szerepe a virágoknak a 

növények életében? Szertári 

Szóbeli kifejezőkészség, 

természettudományos kom-

petencia fejlesztése. 

 

A vízi életmódhoz alkalmaz-

kodás megfigyelése. 

 

 

 

Az időjárás hatása a virág-

nyílásra, megfigyelés, tapasz-

talat elmondása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

versek, olvasmányok a fák-

ról. 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: virág, 

csendélet a festészetben. 
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virágmodell vizsgálata. 

 

 

Rovarok a vízben, vízparton 

A rovarok jellemzőinek fel-

elevenítése. A szitakötő. 

 

Hazai halaink 

A halak testfelépítésének 

vizsgálata. 

 

Csodálatos madárvilág 

Az úszómadarak és a gázló-

madarak testfelépítésének 

összehasonlítása. 

 

 

A virág ajándékozásának 

kultúrája. 

 

A tudás bővítése egyéni be-

számolók alapján. 

 

 

Összefüggés megláttatása a 

vizek tisztasága és a halfajok 

száma között. 

 

Tudatos madárvédelem igé-

nyének kialakítása, megfi-

gyelés pontos megfogalma-

zása, a tantárgyi szókincs 

növelése és használata. 

 

 

 

 

 

 

 

Természettudományok: az 

iskolai akvárium tanulmá-

nyozása.  

 

Az iskolai szertári állatok 

vizsgálata. 

Kulcsfogalmak: nád, gyékény, úszómadár, gázlómadár, modell. 

 

Tematikai egység: Megtart, ha megtartod (7 óra) 

 

Előzetes tudás: Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet életkornak megfele-

lő ismerete. 

 

Nevelési-fejlesztési célok: 

- A hagyományos életmód és a helyi tudás megláttatása a fenntarthatósághoz kötődően. 

- A tapasztalati tudás értékelése. 

- A természeti ritmusok és emberi értékeink (ünnepeink, jeles napjaink) közötti kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása. 

Tiszteld a múltat, és éltesd 

tovább! Ismerkedés a kalen-

dáriummal.  

Mi a hagyomány? 

 

Együtt élni a természettel 

Az áradás és ártéri gazdálko-

dás. Az ember környezet 

átalakító tevékenysége. 

 

Az ártéri ház és porta 

Milyen anyagokat használtak 

az építés során a családok? 

 

Élet az ártereken 

A régen és ma élő gyerekek 

életének összehasonlítása. 

 

 

 

 

Szóbeli megnyilatkozások 

fejlesztése, beszámolók az 

ünnepek jelentőségéről. 

 

 

A klímaváltozás hatása a 

környezetünkre, csapadékel-

oszlás megfigyelése. Az em-

berek megélhetése és az ér-

tékőrző tájgazdálkodás fon-

tosságának megértetése. 

Környezettudatosságra neve-

lés.  

 

Személyes kompetenciák  

(kreativitás, érzelmek), kör-

nyezeti kompetenciák  

(együttélés a természettel, 

alkalmazkodó életmód, idő-

beosztás) fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra és erkölcs-

tan: különféle naptárak és 

kalendáriumok tanulmányo-

zása. 

 

A helyi múzeum és tájház 

meglátogatása. 

 

 

 

 

 

 

 

Erkölcstan, technika és élet-

vitel, ének-zene: hagyomá-

nyos gyermekjátékok meg-

ismerése, hangszerek  

(nádsíp, körtemuzsika) ki- 

próbálása. 
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Megismerni, megszeretni, 

megvédeni 

Hogyan tudja a Föld népes-

ségét megtartani a természeti 

környezet? Tabló készítés a 

közösen gyűjtött képekből. 

Csoportos munkaformában a 

lakóhely feltérképezése pozi-

tív és negatív példákkal. Raj-

zos és szöveges térkép készí-

tése. Szociális és személyes 

kompetenciák fejlesztése. 

 

 

 

Önálló gyűjtés, ennek meg-

tervezése, megvalósítása. 

Kulcsfogalmak: fenntarthatóság, vizes élőhely, egyensúly, tapasztalati tudás, népesség. 

 

A fejlesztés várt eredményei: Az életkornak megfelelő közösségi viselkedés, hagyományok 

tisztelete, környezetvédelem tudatosan. Az életközösségek kapcsolatainak megértése. A ke-

nyérsütés gyártási folyamatában a technológiai folyamat értelmezése. Magyarország elhelye-

zése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti érték ismerete. Az egészséges élet-

mód alapvető elemeinek alkalmazása.
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4. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Tájékozódás a tágabb térben 7 óra 

Miért érdemes takarékoskodni? 5 óra 

Önismeret és viselkedés 7 óra 

Vágtat, mint a paripa 7 óra 

Kertben, mezőn 6 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Összesen: 36 óra 

Tematikai egység: Tájékozódás a tágabb térben (7 óra) 

Előzetes tudás: 

- Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

- A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk föld-

rajzi 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, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi a különbség a sík-, a domb- 

és a hegyvidék között? 

A földfelszín formakincsének 

elemei (hegység, dombság, al-

föld, óceán, tenger, tó, folyam, 

folyó, patak).  

 

 

 

 

 

Hány szomszédos ország határol-

ja hazánkat? 

Magyarország helyzete: államha-

tárok, felszínformák, vizek, fővá-

ros, települések, útvonalak, 

A felszíni formák megfigyelése 

terepasztalon, maketten vagy 

saját készítésű modellen (például 

homokasztalon) és összevetése 

térképpel, földgömbbel. A tele-

pülés és közvetlen környezete 

felszíni formakincseinek össze-

kötése a modellezett formákkal. 

 

A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése a térképen. Az égtá-

jak azonosítása a közvetlen kör-

nyezetben. 

Magyarország domborzati térké-

pén az alapvető térképjelek meg-

nevezése, a szomszédos országok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: nem-

zeti szimbólumaink, 

illetve az egyes tájegy-

ségekhez köthető jel-

képek. 
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szomszédos országaink. 

 

Hol találjuk Magyarországot a 

Földbolygón és lakóhelyünket 

Magyarországon?   

Magyarország elhelyezése: Föld-

bolygó, Európa kontinens, Kö-

zép-Európa, Kárpát-medence. 

 

Miben a különbözik a nagyváros 

és a falu egymástól?  

A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, falu, 

tanya. Külváros, kertváros, bel-

város. Vonzáskörzet. 

 

 

Melyik tájegységen helyezkedik 

el településed? 

Magyarország nagy tájegységei. 

 

 

 

 

 

 

Melyek lakóhelyed nevezetessé-

gei? 

Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk 

és hazánk néhány főbb természeti 

és kulturális nevezetessége. A 

lakóhely történetének néhány 

fontosabb eseménye és természe-

ti környezete. 

 

Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást? 

Közlekedési eszközök.  

Tömegközlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi közle-

kedési eszközök. 

felsorolása. 

 

 

 

 

Tájékozódás a földgömbön és a 

térképen. 

 

 

 

 

 

A lakóhely elhelyezése az inf-

rastruktúra rendszerében. Konk-

rét példák besorolása. 

 

 

A nagy tájegységek felismerése 

Magyarország térképén. Irányok, 

távolságok leolvasása. 

Egy tájegységgel kapcsolatban 

kutatómunka elvégzése: képek, 

történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település 

megtalálása Magyarország térké-

pén.  

Néhány jellegzetes magyar neve-

zetesség megismerése képeken, 

multimédián keresztül.  

Közös bemutató készítése a la-

kóhely kulturális és természeti 

értékeiről. A természeti és mes-

terséges fogalompár alkalmazása 

a lakóhely értékeinek leírásában. 

 

Utazás tervezése a lakóhely és 

valamely nevezetes helység kö-

zött, térkép segítségével: úticél 

megtalálása, közbenső állomások 

felsorolása, látnivalók felsorolá-

sa, a távolság és időtartam becs-

lése.  

A tömegközlekedési rendszer 

jelentőségének, környezeti hatá-

sainak elemzése. 

Ének-zene: Magyaror-

szághoz, illetve az 

egyes nagy tájegysé-

gekhez vagy a lakó-

helyhez köthető nép-

dalok, zeneművek. 

 

Matematika: Tájéko-

zódás a síkban. 

Távolságok, nagyság-

rendek becslése, meg-

nevezése, mérése 

 

 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Magyarország 

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése 

a szépirodalomban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

utazás, közlekedési 

eszközök. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyaror-

szág, település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés. 
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Tematikai egység: Miért érdemes takarékoskodni? (4 óra) 

Előzetes tudás: 

- Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. 

Nevelési- fejlesztési célok: 

- Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos magatartás erősítése. 

- A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari folyamat főbb lépéseinek megértése, a tuda-

tos fogyasztói magatartás kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése.  

- A múzeumok munkájának értékelése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fogyasztanak-e áramot az elekt-

romos berendezések, ha készenlé-

ti üzemmódban vannak? 

Mi a különbség a hagyományos 

és az energiatakarékos izzók kö-

zött?  

A hőátadás. 

A háztartási gépek, eszközök és 

készülékek energiatakarékossága. 

Az elektromos készülékek üze-

meltetése a hőtermelés miatt 

veszteséggel is jár. 

 

Milyen előnyökkel jár a víz, a 

szél és a napenergia hasznosítá-

sa? 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások. 

 

Mire jó a papír? Készíthetünk-e 

otthon is papírt? 

A papír szerepe mindennapi éle-

tünkben. 

 

 

Miért fontos a papírgyűjtés? 

A papírgyártás: az ipari gyártás 

vázlata (a termék előállítása: 

nyersanyag, termék, késztermék, 

hulladék; a papírgyártás vízigé-

nyes folyamat). 

Használati tárgyak és alkotások 

újrahasznosított papírból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelések, vizsgálatok a hő 

terjedésével kapcsolatosan.  

Energiatakarékosság a hétköz-

napokban – információk, tapasz-

talatok gyűjtése. 

 

 

 

A megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönbözte-

tése konkrét példák alapján. 

 

Különböző papírfajták vizsgálata 

megadott szempontok alapján. 

Példák gyűjtése a papír felhasz-

nálására. A gyűjtött példák alap-

ján az egy hét alatt felhasznált 

papír mennyiségének mérése.  

 

Ismerkedés a papír történetével, 

merített papír készítése. A papír-

gyártás és papírkészítés példáján 

a házi és ipari előállítás különb-

ségeinek megfigyelése. 

A szelektív gyűjtés és a tudatos 

fogyasztói magatartás szerepének 

felismerése az újrahasznosítás 

kapcsán, az újrahasznosításra 

gyűjtött példák alapján. 

 

Az egyes csomagolóanyagok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: halma-

zok. 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: mű-

veletek különféle pa-

pírfajtákkal (ragasztás, 

kasírozás, kollázs), 

papírmasé. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamatok. 

 

 

Erkölcstan: az egyéni 

felelősség kérdése. 
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Mi az oka annak, hogy a különfé-

le dolgokhoz (pl.: élelmiszerek, 

háztartási készülékek, tüzelő-

anyagok, stb.) más-más csoma-

golóanyagokat használnak? 

A papír, mint csomagolóanyag.  

Egyéb csomagolóanyagok.  

Példák a papír, műanyag, fém 

újrahasznosítására. 

összehasonlítása különböző 

szempontok szerint (esztétikus, 

gazdaságos, környezetkímélő, 

energiatakarékos, újrahasznosít-

ható, eldobó, pazarló). 

Múzeumlátogatás után a szerzett 

tapasztalatokról beszámoló szó-

beli vagy írásbeli vagy rajzos 

formában előre megadott vagy 

választott szempont alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiataka-

rékosság. 

Tematikai egység: Önismeret és viselkedés (7 óra) 

Előzetes tudás: 

- A helyes viselkedés módjai különböző körülmények között.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

- Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül.  

- Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák megfigye-

lése, hasonlóságok és különbségek keresése az állati kommunikációval.  

- A kapcsolatok és a közösség jelentőségének felismertetése az ember életében. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Igaz-e, hogy „ugatós kutya nem 

harap”? 

Van-e hasonlóság az emberi és 

az állati viselkedés között? 

Kommunikáció az állatvilágban: 

a kutya tájékozódása, területvédő 

és behódoló magatartása. 

 

 

Hogyan „olvashatunk” mások 

jelzéseiből? 

Az emberi kommunikáció: be-

széd, testbeszéd. 

Mosoly, fintor, bólintás, hunyorí-

tás, testtartás szerepe. 

 

 

 

Hogyan kerülhetjük el a sértődé-

seket, veszekedéseket? 

Magatartásformák, szabályok, 

viselkedési normák különböző 

 

A kutya magatartásán keresztül 

példák vizsgálata az állati kom-

munikációra. Hasonlóságok és 

különbségek keresése az állati és 

emberi kommunikáció között. 

 

 

Filmrészletek, fotók segítségével 

az emberi kommunikáció eleme-

inek vizsgálata, a mimika és a 

testtartás szerepének elemzése 

egy-egy példán. Szerepjáték so-

rán a megállapítások kipróbálása, 

ellenőrzése. 

 

Emberi magatartásformák megfi-

gyelése különböző helyzetekben. 

Helyzetgyakorlatok elemzése. 

Példák csoportosítása (helyes és 

helytelen viselkedés), érvek és 

indokok keresése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szólások, köz-

mondások, metaforák 

(az ember és az állatok 

viselkedésével kapcso-

latban). 

 

Vizuális kultúra: arc-

kifejezések, testbeszéd 

megjelenítése művé-

szeti alkotásokon. 

 

 

Ének-zene: emberi 

konfliktusok megjele-

nése dalokban. 

 

Matematika: hasonló-

ságok és különbségek. 

 

 

Erkölcstan: emberi 
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élethelyzetekben. Példák a hely-

telen és helyes viselkedésre. 

Együttélés a családban. 

 

Hogyan őrizhetjük meg barátsá-

gainkat? 

Baráti kapcsolatok, iskolai kö-

zösségek. 

 

 

 

Az együttélés alapvető szabálya-

inak megbeszélése.  

kapcsolatok, közösség, 

a helyes magatartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. 

Tematikai egység: Vágtat, mint a paripa (7 óra) 

Előzetes tudás: 

- Testrészek.  

Nevelési-fejlesztési célok: 

- A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és kapcsolatuk felis-

mertetése. 

- Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az 

egészségmegőrzésben, a mozgásszerv rendszer működésének alapvető megértetése.  

- A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának pél-

dáján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan változik a vasúti kocsik 

mozgása, ha egy mozgó kocsi 

egy állónak ütközik? 

A mozgásfajták megkülönbözte-

tése (egyenletes és gyorsuló 

mozgás, ütközés). 

 

 

 

 

 

 

Kiből lesz jó rövidtávfutó?  

És jó hosszútávfutó?  

A csontok, izmok, ízületek szere-

pe: hajlékonyság, erő, rugalmas-

ság, gyorsaság, ügyesség. 

 

 

 

Hogyan fejleszthetjük mozgásun-

kat?  

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottságoknak 

Mozgásjelenségek vizsgálata 

játékos kísérleteken keresztül: 

kérdések megfogalmazása a 

mozgások jellemzőivel kapcso-

latban. A jelenségek megfigyelé-

se az állandóság és a változás 

szempontjából, a változások 

megfigyelése, adott szempontú 

besorolása (a mozgás gyorsasága, 

iránya). 

 

Példák gyűjtése mozgással kap-

csolatos rekordokra. 

A rendszeres testmozgás jelentő-

ségének felismerése. Esettanul-

mányok, példák feldolgozása 

arról, hogy a rendszeres testmoz-

gás hogyan fejleszti az akarat-

erőt, állóképességet, ügyességet.  

 

 

A bemelegítés fontosságának, az 

edzésmunka során a fokozatosság 

elvének belátása. Lehetőségek 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra: a 

mozgás megjelenítése 

a művészetekben, 

mozgókép készítése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, testmozgás. 

 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás, 

az edzés, a bemelegí-

tés; világcsúcsok, 
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megfelelő mozgásformák. A 

tánc, mint mozgás. A mozgás, 

mint aktív pihenési forma. 

A mozgásszegény életmód veszé-

lyei. 

 

 

Miért vágtat sebesen a paripa? 

A ló leírása: testfelépítés, élet-

mód, alkalmazkodás a környe-

zethez. 

A ló mozgása: ügetés, poroszká-

lás, vágta. 

keresése a lakóhelyen a rendsze-

res testmozgás gyakorlására. 

 

 

 

 

A kapcsolat felismerése a ló test-

felépítése és életmódja, illetve 

természetes környezete között. 

Annak magyarázata, miért elter-

jedt haszonállat a ló: példák kere-

sése a ló és az ember kapcsolatá-

ra. 

A ló mozgásának megfigyelése 

és a különböző mozgásformáinak 

összehasonlítása. 

nemzeti rekordok kü-

lönböző sportágakban, 

lovassportok. 

 

 

Ének-zene: népdalok, 

zeneművek a ló és 

ember kapcsolatáról, a 

ritmus és a mozgás 

kapcsolata (táncok). 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a mozgás leírá-

sára szolgáló rokon 

értelmű szavak, hason-

latok a mozgás kifeje-

zésére; a mozgás, il-

letve a ló mozgásának 

megjelenítése irodalmi 

alkotásokban, mondó-

kákban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgásszerv, mozgásforma. 

Tematikai egység: Kertben, mezőn (6 óra) 

Előzetes tudás: 

- Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. 

Nevelési-fejlesztési célok: 

- A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása. 

- A haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Nap, mint energiaforrás. A 

napsugárzás hatása az élővilágra. 

 

 

Mit érdemes venni a piacon?  

Gombák, növények, állatok. 

Zöldségek, gyümölcsök. 

 

 

Honnan származik, és mire utal 

a növény elnevezés?  

A növény részei (gyökér, szár, 

Látogatás a piacon, a tanyán vagy 

a kertben. Életközösség megfi-

gyelése. Az élővilág szerveződési 

szintjeinek felismerése. A megfi-

gyelt élőhely élőlényeinek cso-

portosítása (gomba, növény, állat, 

zöldség, gyümölcs).  

Az idényzöldségek, idénygyü-

mölcsök felismerése, csoportosí-

tása aszerint, hogy mely ehető 

növényi részt fogyasztjuk. Példák 

keresése magra, termésre. 

Vizuális kultúra: mes-

terséges életközössé-

gek (kert, mező) képi 

megjelenítése; zöld-

ség- és gyümölcs-

csendéletek.  
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levél, virág, termés).  

A mag. Ehető növényi részek. 

 

 

 

 

 

Mitől növekszik a növény? 

Életszakaszok, csírázás, fejlődés, 

növekedés, öregedés. 

 

 

 

Mi a jelent a kifejezés: haszonál-

lat, háziállat, kedvtelésből tartott 

állat? 

Háziállatok (kutya, macska), 

haszonállatok (tyúk, kacsa), ha-

zai vadon élő állatok (rókalepke, 

májusi cserebogár, kárász, csuka, 

seregély, feketerigó, mezei po-

cok, őz, róka). 

Szaporodás: pete, tojás, eleven-

szülő. 

 

Mely anyagokat lehet komposz-

tálni? 

Lebomlás, komposztálás, rotha-

dás. 

 

 

 

Hogyan kerül a kenyér az asztal-

ra? 

Kenyérsütés: búza, liszt és ke-

nyér példáján a nyersanyag, ter-

mék, késztermék fogalma, a ros-

tálás, a szitálás, az őrlés, a ke-

lesztés és a dagasztás folyamata, 

az üzletekben kapható kenyerek 

és az adalékok szerepe, kenyér-

sütés házilag, kapcsolódás az új 

kenyér ünnepéhez, a kenyérrel 

kapcsolatos hagyományok. 

Naptár készítése az idényzöldsé-

gekről és idénygyümölcsökről. 

 

Növény fejlődésének megfigye-

lése. A megfigyelt élőhelyen ta-

lált növények csoportosítása 

aszerint, mely életszakaszban 

voltak. 

 

Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint (háziál-

lat, haszonállat, vadon élő állat, 

illetve ízeltlábúak, halak, mada-

rak, emlősök). 

Néhány jellegzetes állatnyom 

tanulmányozása, lerajzolása. 

Életnyomok gyűjtése a terepi 

látogatás során. 

Állatnyomok megismerése. 

 

 

 

Lebomlás vizsgálata. A kom-

posztálás szerepének felismerése. 

Szerves hulladékok csoportosítá-

sa a komposztálhatóság szerint. 

 

 

Példák gyűjtése kenyérfajtákra, 

összehasonlításuk különböző 

szempontok szerint. A kenyérsü-

tés példáján a természet tisztele-

tének felismerése a hagyományos 

életmód egyszerű cselekvéseiben. 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: a kenyérsü-

téssel, illetve az egyes 

élőlényekkel kapcsola-

tos dalok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: gyártási 

folyamat; alapanyag, 

nyersanyag, készter-

mék. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kenyérrel kap-

csolatos hasonlatok,  

szólás-mondások, me-

sék, mondák, műalko-

tások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia, kenyérsütés. 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a negyedik 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészség-

megőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésé-
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évfolyam végén re. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segít-

ségnyújtást 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 környe-

zettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolata-

inak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott 

szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értel-

mezése, 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 in-

formációkeresésben és a problémák megoldásában.  

 

 

 

 

Ének-zene 
 

 

Tematikai egységek Kerettanterv 

3-4. évfolyam 

Helyi tan-

terv 

3-4. évfo-

lyam 

Zenei reprodukció – éneklés 78 óra 82 óra 

Zenei reprodukció – Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan alko-

tó), kreatív zenei tevékenység 

13 óra 16 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kot-

taolvasás, zeneelméleti alapismere-

tek 

13 óra 16 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kom-

petenciák fejlesztése 

7 óra 10 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 19 óra 20 óra 

Összesen 130 óra 144 óra 



Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola  Pedagógiai Program 

 

312 

 

 

 

 

Helyi tanterv 

 

Tematikai egységek Helyi tanterv 

3. évfolyam 

Helyi tan-

terv 

4. évfolyam 

Zenei reprodukció – éneklés 41 óra 41 óra 

Zenei reprodukció – Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan alko-

tó), kreatív zenei tevékenység 

8 óra 8 óra 

Zenei reprodukció – Felismerő kot-

taolvasás, zeneelméleti alapismere-

tek 

8 óra 8 óra 

Zenei befogadás – Befogadói kom-

petenciák fejlesztése 

5 óra 5 óra 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 10 óra 10 óra 

Összesen 72 óra 72 óra 

 

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 so-

rán 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 hallásfej-

lesztés 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, tan-

anyagegységekre. 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 
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befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző isme-

retanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 Zenei reprodukció 

 Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét ének-

léssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt kép-

visel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén 

megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöve-

teleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, is-

merősöknek.) 
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezd-

ve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – el-

sősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minő-

ség 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, ötletgaz-

dagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 
–  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisai-

hoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A ge-

neratív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dal-

lam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei 

jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresz-

tül.  

 Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kap-

hatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tar-

talmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaol-

vasás képessége a zeneértés alapozza meg. Az önálló zenélésben nélkülözhetet-

len eszközzé válik.  
– Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket 

még nem tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egy-

re 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 el-

vontan, 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 fejleszté-

sében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, talál-
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ják 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  

 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 kom-

petenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik 

a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei ta-

pasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább kü-

lönbséget 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 ké-

pes a hallott zene felé irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen 

ezért részben a figyelem készségének kialakítása és folyamatos erősítése felé irá-

nyul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos tevékenység során képes leginkább 

az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés szoro-

san összekapcsolódik. A mozgás és a zenei élmény kapcsolata lehetőséget ad a 

zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek elmélyítésé-

re is.  

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üze-

netének 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 sok-

rétű zenei élményből fejlődik ki. 
– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitott-

sággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a 

zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásai-

nak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfoga-

dását és pozitív értékelését. 
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesz-

tusok, 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 ének-

léssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek min-

den esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az ön-

célú adatközlés és a nagy mennyiségű szöveges memorizálás. Egy szerzői élet-

rajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tar-

tózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségé-

nek bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való köl-

csönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek mű-

vészetére gyakorolt hatása az elsődleges feladat. Ezt helyenként megtámogathat-
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ják 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 vál-

nak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha eszköztáruk felhasználása 

segít a gyerekeknek átérezni a zenei jelenségeket. 

 Zenehallgatás 

– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehető-

leg 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 megvi-

lágítása 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 ta-

nulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevéte-

lével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és mű-

fajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztályában 

sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de csak az ismeretközlés szintjén. A 6 

és 8 osztályos gimnáziumban a zenei stíluskorszakok tudatosítása csak a 9–10. 

osztály tantervének feladata. 

– Zenehallgatásnál – figyelve a ma felnövő generációk vizuális igényére – töreked-

jünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei mű-

faj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó ze-

nei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az érté-

kes művek hallgatására. 
– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei informá-

ciók gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott 

korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészí-

tett, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextu-

sát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldol-

gozását. 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

41 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tem-

póban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 
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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 alkal-

mazása, 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 ze-

nehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, Bár-

dos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint válo-

gatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-

járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

A Himnusz éneklése csoportosan. 

Magyar nyelv és irodalom: szó-

kincs bővítése, érthető szövegej-

tés, kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások dramati-

zált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi tárgykul-

túra jellemző példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, he-

lyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek tapasztala-

ta. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet improvi-

záció, a 4/4-es és 3/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása,  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, rep-

rodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és fe-

lelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb mozgások-

kal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevek-

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatszerkezetek 

- kérdés és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkife-

jezés erősítése, néptánc. 
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kel 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 szó-

lamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, duda-

basszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam improvizáci-

ója. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, cres-

cendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

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 jelrend-

szerének 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, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor dallam-

fordulatai. 

Hangközök: 

Tiszta hangközök: oktáv, kvint, kvart, prím 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, 

kézjele, betűjele, hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés 

jelöle. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhal-

lás, többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek hangsze-

rekről, a zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kap-

csolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fej-

lesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. 

Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék fejleszté-

se.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, pár-

ban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy 

zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásá-

val); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehall-

gatási 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, vonósze-

nekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis 

képessége a következő fogalmak használatával: azonosság (visz-

szatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma mozgá-

sos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszó-

lamú-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 hangsze-

rek. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memóriafejlesz-

tés, hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, 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 egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 

10 óra 

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 hangsze-

res feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára befogadha-

tó zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji és stílusbe-

li sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az éne-

kes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák fej-

lesztéséhez kapcsolódva:   

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, rit-

mus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, ha-

sonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök fel-

ismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésé-

vel a szereplő felismertetése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memória fejlesztése 

a tanult szövegeken ke-

resztül. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzene-

te, viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált elő-

adás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális meg-

jelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljá-

ték balett. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tud-

nak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszak-

kal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Cso-

portosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a 

dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólal-

tatásával. 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 
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metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert da-

lokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert 

ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folya-

matosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult da-

lok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípu-

sokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azo-

nosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogal-

mazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő ze-

nei részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati ta-

pasztalatokat 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 ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedel-

mű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szim-

fóniatétel, 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 (szólóhangszer-

től a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

 

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 kémény-

seprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let‟s Make an Opera] op. 45, Kodály Zol-

tán: 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 
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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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4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

41 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tem-

póban, 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 alkal-

mazása, 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 ze-

nehallgatási anyagból. 

Többszólamú éneklés többféle zenei stílusból válogatva: 

biciniumok, kánonok, quodlibetek, dalok ritmushangszer 

kísérettel (ajánlott: Kodály Zoltán, Kerényi György, Bár-

dos Lajos, Szőnyi Erzsébet) 

Népi gyermekjátékok: lakodalom, leánykérés, kézfogó, 

magyar népdalok: változatos téma és hangulat szerint válo-

gatva, dalos kalendárium: betlehemes, farsang, Gergely-

járás, stb. 

Más népek dalainak éneklése magyar nyelven. 

A Himnusz éneklése csoportosan. 

Magyar nyelv és irodalom: szó-

kincs bővítése, érthető szövegej-

tés, kifejező artikuláció. 

 

Dráma és tánc: népdal és néptánc 

kapcsolata, népszokások dramati-

zált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi tárgykul-

túra jellemző példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, 

helyes légzés, testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, 

hangszerkíséret, dallamvonal. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Egyenletes mérő, tempótartás, tempóváltozás érzete. Metrumérzet, he-

lyes hangsúlyozás. Irányított rögtönzés, a hang jellemzőinek tapasztala-

ta. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A páros tagolódású zenei formaegységek érzete, kérdés-felelet improvi-

záció, a 4/4-es és 3/4-es metrum érzete és helyes hangsúlyozása,  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tempó, ritmus, metrum: 

Tempó metrum (3/4, 4/4) és ritmikai változások felismerése, rep-

rodukciója és gyakorlása kreatív feladatokkal. 

Énekléssel megismert ritmusképletekhez kapcsolódó egy- és fe-

lelgetős többszólamú ritmus gyakorlat változatosabb mozgások-

kal (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), ritmusnevek-

kel 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 szó-

lamra elosztva, tartott hangos/hangcsoportos kíséretek, duda-

basszus. 

Zenei formaalkotás egyszerű szerkezettel: 

Kérdés-felelet játékok dallami kiegészítés. 

Egyszerűbb, saját költésű, vagy népdalszerű dallam improvizáci-

ója. 

Belső hallás és zenei memória fejlesztése: 

Játékos memória gyakorlatok rögtönzött dallamfordulatokkal, 

hangzó és „néma” éneklés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatszerkezetek 

- kérdés és felelet. 

 

Dráma és tánc: önkife-

jezés erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariáció, ¾ ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei 

forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, cres-

cendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

8 óra 

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 jelrend-

szerének 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, pentachord, hexachord és a hétfokú hangsor dallam-

fordulatai. 

Hangközök: 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések haszná-

lata. 
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Tiszta hangközök: oktáv, kvint, kvart, prím 

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 

5 óra 

Előzetes tudás 

Csendre való képesség, figyelem a zenehallgatásra, fejlődő hangszínhal-

lás, többszólamú halláskészség és formaérzék. Alapismeretek hangsze-

rekről, a zene befogadásának képessége a zenehallgatási anyaghoz kap-

csolódóan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének további fej-

lesztése. A tanulók zeneértővé nevelése a rendszeres zenehallgatás által. 

Hangszínhallás, a többszólamú halláskészség és a formaérzék fejleszté-

se.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 
tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval (egyénileg, pár-

ban vagy csoportosan) - differenciált karakterű zeneművek vagy 

zenei részletek többszöri meghallgatásával (ismétlődő lejátszásá-

val); 
a figyelem időtartamának növelése hosszabb énekes és zenehall-

gatási 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, vonósze-

nekar, énekkar és zenekar együttes megszólalása, a zenei analízis 

képessége a következő fogalmak használatával: azonosság (visz-

szatérés), hasonlóság, variáció és különbözőség, a forma mozgá-

sos és vizuális ábrázolása, kérdés-felelet; 

differenciált karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése,  

ellentétpárok: szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszó-

lamú-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 hangsze-

rek. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memóriafejlesz-

tés, hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző 

képesség fejlesztése. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, 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 egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás – Zenehallgatás Órakeret 

10 óra 

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 hangsze-

res feldolgozásainak megismerése. Más, a korosztály számára befogadha-

tó zeneművek meghallgatása élményszerű előadásban. Műfaji és stílusbe-

li sokszínűség. Közös zenei élmények feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zenei példák hallgatása és zenei tartalmak megfogalmazása az éne-

kes, generatív tevékenységeihez és a befogadói kompetenciák fej-

lesztéséhez kapcsolódva:   

Természet ábrázolása a klasszikus zeneirodalomban.  

 Különböző zenei karakterek, ellentétpárok. 

 Énekhang: a gyermekkórus hangszíne, nőikar és férfikar, 

vegyeskar.  

 Kapcsolódás a zeneelméleti ismeretekhez (pl. metrum, rit-

mus), zenei szemelvények az azonosság, különbözőség, ha-

sonlóság és a variáció megtapasztalásához. 

Zenés mese, gyermekopera, daljáték, balett.  

 A cselekmény és a zenei folyamatok összevetése. 

 A szereplők karakterének azonosítása, kifejezőeszközök fel-

ismerésével. 

 Feszültség és oldás megfigyeltetése zenei anyag felidézésé-

vel a szereplő felismertetése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memória fejlesztése 

a tanult szövegeken ke-

resztül. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzene-

te, viselkedési normák a 

zeneművekben. 

 

Dráma és tánc: tánc és 

szabad mozgás, impro-

vizáció, dramatizált elő-

adás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális meg-

jelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei téma, kíséret, kórusok típusai, zenés mese, gyermekopera, daljá-

ték balett. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tud-

nak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszak-

kal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Cso-

portosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a 

dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólal-

tatásával. 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 
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metrumot helyesen hangsúlyozzák.  

 A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai 

jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert da-

lokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert 

ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folya-

matosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult da-

lok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

 Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg 

tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípu-

sokat. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azo-

nosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogal-

mazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. 

 Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő ze-

nei részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati ta-

pasztalatokat 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 ze-

neművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint módosítható, a megadott művek 

azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott művek egy része olyan terjedel-

mű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szim-

fóniatétel, 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 (szólóhangszer-

től a zenekarig), hangszeres virtuozitás. 

 

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 kémény-

seprő [The Little Sweep], in: Csináljunk operát! [Let‟s Make an Opera] op. 45, Kodály Zol-

tán: 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 
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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 

 

 

 

ERKÖLCSTAN 

Kerettantervi ajánlás 3-4. osztály számára 

 

1. Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 10 

2. Közösségben és egyedül - a társaim és én  12 

3. Az osztály és az iskola 11 

4. Kulturális-nemzeti közösség 18 

5. Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 6 

6. A mindenség és én – Születés és elmúlás 8 

 

 

Helyi tanterv (Heti 1 óra) 

 Tematikai egység 3. évf. 4. évf. 

1. Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 6 5 

2. Közösségben és egyedül     a társaim és én  6 6 

3. Az osztály és az iskola 7 6 

4. Kulturális-nemzeti közösség 9 10 

5. Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ 4 5 

6. A mindenség és én – Születés és elmúlás 4 4 

 Összesen 36 36 
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Erkölcstan 3-4. osztály 
 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszo-

nyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fej-

lesztése, 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 sze-

mély 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 tá-

maszkodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizáci-

óban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a minden-

napokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és 

értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításá-

ban és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi 

értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyő-

ződésekké 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, amelye-

ket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fontos tehát 

hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törek-

szik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az 

Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető érté-

kek 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 korábbi-

aknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése 

közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változato-

sak, 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 – közössége-

inkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk 

élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 
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Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy ké-

pessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek 

egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekei-

hez. 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 gondol-

kodás, 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 el-

fogadtatása 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 erő-

sebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívána-

tos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tan-

tárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztés-

központú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmá-

nak évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tuda-

tosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, refle-

xiókon 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 szin-

ten, 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 ta-

pasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket termé-

szetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, 

mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában elér-

hető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulá-

si folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – 

résztvevőiként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az óvodá-

ban 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 segítsé-

get nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó érték-
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tartalmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben lelkiisme-

retük 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 kap-

csolatos 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 kapcsola-

tos 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 legfon-

tosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselek-

vő 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 problé-

máinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való tevé-

keny 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 kö-

zösség 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 rendsze-

res 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 rész-

vétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak 

a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú ki-

alakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelen-

tős biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy fi-

gyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a csa-

ládi 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 neve-

lés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már rá-

épülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – elsősor-

ban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek szerkesztése 
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és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra tevékenységeihez 

kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások té-

makörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező-

képesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos formák al-

kalmazásával. 

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 so-

kat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák egyik legfon-

tosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig sokak szá-

mára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és gondolatok kifeje-

zésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az órai 

beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló hatásúak, ha légkörük feszült-

ségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének csupán a többiek tiszteletben tar-

tása 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 

személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak min-

denkor 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 elsajátí-

tott normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül kritikai 

érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák felveté-

sének, 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 ké-

pessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, ek-

kor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a várha-

tó következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 
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3. évfolyam 
 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támoga-

tása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket 

képviselő példaképek keresése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi válto-

zott meg rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől 

változnak a tulajdonságaim? 

Miben vagyok ügyes, és miben kevésbé? 

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért?  

Környezetismeret: mitől látunk 

valakit szépnek; külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a művészetben; 

portré és karikatúra; emberi gesz-

tusok értelmezése és kifejezése; 

a karakterábrázolás filmes eszkö-

zei; saját érzelmek felismerése és 

kifejezése mozgóképek és  

hanganyagok segítségével. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

jellemzés készítése emberekről; 

vélemények összevetése.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

önismeret. 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan szoktam játszani? Hogyan tanulok? 

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az isko-

lában? Mivel és hogyan töltöm a szabad időmet? 

Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az 

osztálytársaimnak? Miben és hogyan? 

Ahogy mások látnak engem 

Mit szeretnek bennem a szüleim, a testvéreim, a nagyszü-

leim és más rokonaim? Milyennek látnak a tanáraim, a 

barátaim és mások?  

Hősök és példaképek 

Kik a kedvenc hőseim és miért? Kire szeretnék hasonlíta-

ni? 

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék vál-

tozni? Miért és hogyan tudnám ezt megtenni? 

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 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok 

az osztályközösség működéséről.  

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az eset-

leges konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk vala-

kivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi 

gátolhatja a párbeszédet?  

 

Mi mindent tudunk jelezni egymásnak arcjátékkal, testtar-

tással, hanglejtéssel? Honnan tudom, hogy pontosan meg-

értettem, amit a másik mondani akar? Mi mindent kell 

figyelembe vennem ahhoz, hogy a másik pontosan meg-

értse, amit közölni akarok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és 

az iskolai beszélgetések között? 

Környezetismeret: 

az emberi kommunikáció; beszéd, 

testbeszéd, arckifejezés, gesztu-

sok; barátság; kommunikáció a 

barátok között. 

Magyar nyelv és irodalom: figye-

lem a beszélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: médiaszövegek 

értelmezése és létrehozása;a köz-

vetlen és az online kommunikáció 

összehasonlítása. 

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?  

Békében és haragban 

Szoktam-e veszekedni vagy verekedni? Ha igen, miért? 

Hogyan alakulnak ki ilyen helyzetek, és hogyan lehetne 

elkerülni azokat? 

Ki szoktunk-e utána békülni? Hogyan lehet egy összeve-

szés után kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a békesség 

tartós legyen? 

Elfogadva és elutasítva 

Mikor szoktam egyedül érezni magam? Milyen érzés ez? 

Mit csinálok ilyenkor?  

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 

7 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz 

és egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység nevelé-

si-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 



Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola  Pedagógiai Program 

 

334 

 

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 la-

zábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?  

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szaka-

szában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a korábbi-

akhoz képest? 

Környezetismeret: magatartásfor-

mák, szabályok, viselkedési nor-

mák különféle élethelyzetekben; 

együttélés a családban; baráti kap-

csolatok, iskolai közösségek. 

 

Vizuális kultúra: figurális alkotá-

sok létrehozása a környezetben élő 

emberek megjelenítésével. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

iskolai és osztályrendezvények; a 

közösségért végzett munka. 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? 

Mi a közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? 

Milyen közös szokásaink vannak? Összetartó csapat va-

gyunk-e? Miből derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk se-

gíteni 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 azokat? Me-

lyik szabálynak mi a célja? Mennyire tartjuk be ezeket a 

szabályokat? 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy is-

kolát neveztek el róla? Milyen szokások és hagyományok 

vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyo-

mányaik? Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne 

átvenni? 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, szabályszegés, büntetés, sza-

bályalkotás, felelősség. 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban meg-

élt, ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység nevelé-

si-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 ki-

sebbség él, amelyek kultúrája a nemzeti kultúrát gazdagítja. A 

kisebbségek szokásainak és ünnepeinek bemutatása, elfogadá-

suk természetességének megalapozása. 

Annak megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 

kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és 

számukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  
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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 nyel-

vet, amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor 

mindenki más nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni 

egymás megértése érdekében, ha nem érjük egymás nyel-

vét? Hogyan lehet segíteni a közösség más anyanyelvű 

vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

Környezetismeret: jeles napok, 

ünnepek, helyi hagyományok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: ítéle-

tek megfogalmazása, érvelés, vi-

takészség; mások véleményének 

megértése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi életben; kü-

lönböző kultúrák tárgyi világával 

való ismerkedés; 

a viselkedés szabályai az online 

közösségekben; kommunikációs 

szokások.  

 

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fon-

tos-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 szo-

kásai 

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? 

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 

4 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelé-

si-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 épül-

tek vagy a múzeumfalvakban?  

Környezetismeret: települési típu-

sok; lakóhelyünk, hazánk fő neve-

zetességei; a lakóhely története és 

természeti környezete; nemzeti 

park, tájvédelmi körzet; háztartási 

eszközök. 
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Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböz-

tek 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? 

 

Vizuális kultúra: helyek, helyszí-

nek megjelenítése személyes él-

mények alapján; a környezetben 

észlelhető változások megfigyelé-

se és megjelenítése; terekhez kap-

csolódó érzelmek, hangulatok 

azonosítása. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

technika vívmányainak minden-

napi használata. 

A világ öröksége 

Melyek a világ legszebb, legkülönlegesebb helyei és 

építményei? Vajon miért fontos ezek védelme és megőr-

zése? 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, múzeum, világörökség, hagyomány, emlékezet. 

 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 

emlékezésről. 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 

kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolko-

dás 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 keletkezé-

sét különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a Bibliában a 

világ teremtéséről és a végéről?  

Környezetismeret: szü-

letés és halál; a Föld 

alakjára vonatkozó mí-

toszok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: fantáziajátékok, 

elképzelt helyezetek 

megjelenítése; ismerke-

dés különböző informá-

cióhordozókkal; infor-

mációk keresése és ke-

zelése; műélvezet, a 

beleélés megtapasztalá-

sa. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 

szereplők megjeleníté-

se; képzeletbeli utazás 

megjelenítése. 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutat-

juk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva tudha-

tok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő világról?  

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? 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, képzelet.  
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A fejlesztés várt eredményei a harmadik évfolyam végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságai-

ról, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcso-

lódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 

olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon felold-

hatók.  

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 szabá-

lyok 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 nézőpont-

ból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.  
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4. évfolyam 
 

Tematikai egység Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat Elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.  

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.  

Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támoga-

tása. 

A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket 

képviselő példaképek keresése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tulajdonságaim 

Milyen külső és belső tulajdonságaim vannak? Mi válto-

zott meg rajtam az iskolába lépésem óta és mi nem? Mitől 

változnak a tulajdonságaim? 

Milyen tulajdonságaimat szeretem a legjobban? Miért? 

Mit nem szeretek magamban és miért? Mi az, amin sze-

retnék változtatni? 

Környezetismeret: mitől látunk 

valakit szépnek; külső és belső 

tulajdonságok. 

 

Vizuális kultúra: 

emberábrázolás a művészetben; 

portré és karikatúra; emberi gesz-

tusok értelmezése és kifejezése; 

a karakterábrázolás filmes eszkö-

zei; saját érzelmek felismerése és 

kifejezése mozgóképek és  

hanganyagok segítségével. 

 

Magyar nyelv és irodalom: jel-

lemzés készítése emberekről; vé-

lemények összevetése.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

önismeret. 

Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Hogyan vigyázok az egészségemre? 

Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az isko-

lában?  

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? 

Ahogy mások látnak engem 

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 hasonlíta-

ni? 

Miben és miért? Milyen tulajdonságaimon szeretnék vál-

tozni? Miért és hogyan tudnám ezt megtenni? 

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 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok 

az osztályközösség működéséről.  

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. 

A baráti kapcsolatok létrehozásához, megtartásához és az eset-

leges konfliktusok kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése.  

A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párbeszéd 

Milyen helyzetekben beszélünk vagy beszélgetünk vala-

kivel?  

Vannak-e a párbeszédnek szabályai? Mi segítheti, és mi 

gátolhatja a párbeszédet?  

 

Honnan tudom, hogy pontosan megértettem, amit a másik 

mondani akar? Mi mindent kell figyelembe vennem ah-

hoz, hogy a másik pontosan megértse, amit közölni aka-

rok vele?  

Hogyan beszélgetünk otthon? Mi a különbség a családi és 

az iskolai beszélgetések között? 

Környezetismeret: 

az emberi kommunikáció; beszéd, 

testbeszéd, arckifejezés, gesztu-

sok; barátság; kommunikáció a 

barátok között. 

Magyar nyelv és irodalom: figye-

lem a beszélgetőtársra. 

 

Vizuális kultúra: médiaszövegek 

értelmezése és létrehozása;a köz-

vetlen és az online kommunikáció 

összehasonlítása. 

Az igazi barát 

Kinek mondhatom el a titkaimat? Kit nevezhetek a bará-

tomnak? Mit tesz, és mit nem tesz egy igazi barát? Mi 

mindent tennék meg a barátomért? Mit tegyek, ha a bará-

tom 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 összeve-

szés után kibékülni? Hogyan lehet elérni, hogy a békesség 

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? 

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 

6 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Az osztály szintjén megélt különböző tapasztalatok a tanórákhoz 

és egyéb közösségi tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A tematikai egység nevelé-

si-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?  

Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szaka-

szában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a korábbi-

akhoz képest? 

Környezetismeret: magatartásfor-

mák, szabályok, viselkedési nor-

mák különféle élethelyzetekben; 

együttélés a családban; baráti kap-

csolatok, iskolai közösségek. 

 

Vizuális kultúra: figurális alkotá-

sok létrehozása a környezetben élő 

emberek megjelenítésével. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

iskolai és osztályrendezvények; a 

közösségért végzett munka. 

A mi osztályunk 

Mi minden kapcsol egymáshoz bennünket az osztályban? 

Mi a közös bennünk, és miben különbözünk egymástól? 

Milyen közös szokásaink vannak? Összetartó csapat va-

gyunk-e? Miből derül ez ki? Miben és hogyan tudjuk se-

gíteni 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 azokat? Me-

lyik szabálynak mi a célja? Mennyire tartjuk be ezeket a 

szabályokat? Kinek jó, ha betartjuk azokat? Mi a követ-

kezménye annak, ha megszegjük a szabályokat? Van-e 

olyan szabályunk, amelyet esetleg érdemes lenne megvál-

toztatni? Hogyan lehetne ezt véghezvinni? 

A mi iskolánk 

Ki az iskolánk névadója, és mivel érdemelte ki, hogy is-

kolát neveztek el róla? Milyen szokások és hagyományok 

vannak a mi iskolánkban? Fontosak-e ezek?  

Vajon máshol milyenek az iskolák, és milyenek a hagyo-

mányaik? Lehet-e közöttük olyan, amelyet érdemes lenne 

átvenni? 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Csoport, közösség, csapat, összetartozás, hagyomány, szabály, szabályszegés, büntetés, sza-

bályalkotás. 

 

Tematikai egység Kulturális-nemzeti közösség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
A családban, az iskolában és a lakóhelyen a korábbiakban 

megélt, ciklikusan visszatérő ünnepek és szokások. 

A tematikai egység nevelé-

si-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 megértetése, hogy más népeknek is megvannak a maguk 

kulturális hagyományai, amelyek ugyanolyan értékesek, és szá-

mukra ugyanolyan fontosak, mint nekünk a mieink.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A nyelv, ami összeköt 

Milyen érzéseket kelt bennünk, ha valaki nem érti a nyel-

vet, amelyen mi beszélünk? És milyen érzés az, amikor 

mindenki más nyelven beszél körülöttünk? Mit lehet tenni 

egymás megértése érdekében, ha nem érjük egymás nyel-

vét? Hogyan lehet segíteni a közösség más anyanyelvű 

vagy nyelvi nehézséggel küzdő tagjait? 

Környezetismeret: jeles napok, 

ünnepek, helyi hagyományok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: ítéle-

tek megfogalmazása, érvelés, vi-

takészség; mások véleményének 

megértése, elfogadása.  

 

Vizuális kultúra: 

Jelek a mindennapi életben; kü-

lönböző kultúrák tárgyi világával 

való ismerkedés; 

a viselkedés szabályai az online 

közösségekben; kommunikációs 

szokások.  

Szokások és jelképek 

Milyen népszokások élnek a mai Magyarországon? Fon-

tos-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?  

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Milyen másfajta kulturális közösségek élnek a mienken 

kívül Magyarországon? Miben különböznek az ő szokása-

ik és ünnepeik a mieinktől? Vannak-e olyan jellemzőik is, 

amelyekben hasonlítanak?  

Milyen érdekes szokásokat ápolnak, és milyen ünnepeket 

tartanak a világ más részein élő kulturális közösségek? 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, népszokás, családi ünnep, nemzeti és állami ünnep. 

 

Tematikai egység 
Környezetem és én – Az épített és a 

tárgyi világ 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat Helyi vagy múzeumi honismereti tapasztalatok. 

A tematikai egység nevelé-

si-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 

Mit érdemes megőrizni és miért a múlt építményeiből? 

Hol vannak ezek jobb helyen: ott, ahová eredetileg épül-

tek vagy a múzeumfalvakban?  

Környezetismeret: települési típu-

sok; lakóhelyünk, hazánk fő neve-

zetességei; a lakóhely története és 

természeti környezete; nemzeti 

park, tájvédelmi körzet; háztartási 

eszközök. 

 

Vizuális kultúra: helyek, helyszí-

nek megjelenítése személyes él-

mények alapján; a környezetben 

észlelhető változások megfigyelé-

se és megjelenítése; terekhez kap-

csolódó érzelmek, hangulatok 

Tárgyaink világa 

Milyen tárgyak vesznek körül minket? Miben különböz-

tek 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 divat-

jamúlt tárgyakkal? Lehetne esetleg más is a sorsuk?  
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A világ öröksége 

Mi mindent hagy örökül egy nemzedék az utána követke-

zőre? Mit lehet az összes ember közös kincsének tekinteni 

a mai világban? Melyek a világ legszebb, legkülönlege-

sebb helyei és építményei? Vajon miért fontos ezek vé-

delme és megőrzése? 

azonosítása. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

technika vívmányainak minden-

napi használata. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, múzeum, világörökség. 

 

Tematikai egység A mindenség és én – Születés és elmúlás 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás, tapasztalat 
Tapasztalatok a születésről, a halálról és az elhunytakra való 

megemlékezésről. 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai: 

Érzések és ismeretmorzsák társíttatása a kezdet és a vég elvont 

kategóriáinak jelentéssel való megtöltéséhez. Közös gondolko-

dás 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 keletkezé-

sét különböző mítoszokban? Milyen kép jelenik meg a Bibliában a 

világ teremtéséről és a végéről? Mit gondolnak az emberek a halál-

ról? 

Környezetismeret: szü-

letés és halál; a Föld 

alakjára vonatkozó mí-

toszok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: fantáziajátékok, 

elképzelt helyezetek 

megjelenítése; ismerke-

dés különböző informá-

cióhordozókkal; infor-

mációk keresése és ke-

zelése; műélvezet, a 

beleélés megtapasztalá-

sa. 

 

Vizuális kultúra: 

kitalált történetek és 

szereplők megjeleníté-

se; képzeletbeli utazás 

megjelenítése. 

A világ megismerése 

Mi lehet az oka annak, hogy kíváncsiak vagyunk a világra és kutat-

juk a titkait? Milyen módon, milyen forrásokra támaszkodva tudha-

tok meg dolgokat saját magamról és a körülöttem lévő világról? Mi 

az, amiről képes vagyok személyes tapasztalatokat szerezni? Létez-

het-e olyan dolog a világban, amiről nem nyerhetünk közvetlen ta-

pasztalatot?  

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? 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, mítosz, eredetmonda, túlvilág, képzelet.  

 

A fejlesztés várt eredményei a negyedik évfolyam végén 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságai-

ról, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcso-

lódni csoportos beszélgetésbe.  

Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 
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olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon felold-

hatók.  

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 szabá-

lyok 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 nézőpont-

ból is rátekinteni.  

Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.  

 

 
 

Technika és életvitel 

 
Kerettanterv ajánlásai 3-4. évfolyam számára 

 

Tematikai egységek Kerettanterv 

3-4. évfolyam 

Helyi tan-

terv 

3-4. évfo-

lyam 

Család, otthon, háztartás 12 óra 14 óra 

Tárgyi kultúra, technológiák, terme-

lés 

32 óra 34 óra 

Közlekedés 8 óra 10 óra 

Közösségi munka, közösségi szere-

pek 

12 óra 14 óra 

Összesen 64 óra 72 óra 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv 

 
 

Tematikai egységek Helyi tanterv 

3. évfolyam 

Helyi tan-

terv 

4. évfolyam 

Család, otthon, háztartás 7 óra 7 óra 
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Tárgyi kultúra, technológiák, terme-

lés 

17 óra 17 óra 

Közlekedés 5 óra 5 óra 

Közösségi munka, közösségi szere-

pek 

7 óra 7 óra 

Összesen 36 óra 36 óra 

 

3–4. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3–4. évfolyamon, hogy a kulcs-

kompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak megfelelő 

szinten az őt közvetlenül körülvevő világról szerzett tapasztalatait és ismereteit. A minden-

napok 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 közöt-

ti kapcsolatok, illetve a társadalmi érintkezés bonyolult illemszabályainak elsajátítását. Az 

önállóságra törekvés ösztönzése új tanulási-tanítási módszerek alkalmazását igényli, ame-

lyekhez az egyéni munkálkodás mellett csoportmunka is szükséges. Javarészt még bemutatás 

utáni mintakövetéssel készülnek a munkadarabok, de egyre önállóban, a saját műveleti sor-

rendet 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 esztéti-

kum összefüggései is érvényesülnek. Kiemelten fontos cél a helyes munkafogások és a célsze-

rű, 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. Minde-

közben 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 al-

kalmazása 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 együttműkö-

dési készség és a csoportkoherencia fejlődését szolgálja. 

 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és tevékenységei-

nek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai kö-

zösségben. 
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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 egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, udva-

riasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése (önálló-

ság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segí-

tés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk 

elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal törté-

nő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a véle-

mények 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 elkészíté-

se. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, hét-

köznapok és ünnepi 

alkalmak, emberi test, 

egészséges életmód. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegalkotás, szak-

nyelv használata, be-

szédkultúra, kommu-

nikáció.  

 

Matematika: problé-

mamegoldás, számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti hatások, 

önismeret, felelősség, 

példakép, kapcsolat-

építés, kapcsolattar-

tás. 

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 művele-

tek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Megelőzés, kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos se-

gélyhívás 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, kozmetiku-

mok, festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák 

gyűjtése, ismertetése. 
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Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költ-

ségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhí-

vószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati 

utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 

 

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órake-

ret17 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű fel-

használása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szük-

séges 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 tevé-

kenységgel 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 használa-

ta. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő erőkifejtés 

képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takaré-

kosságra. 

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: rajz-

eszközök használata, 

épületek jellemzői. 

 

Erkölcstan: Szellemi 

termékek az emberi-

ség szolgálatában. 

A tudás hatalma. 

A világ megismerése. 

Tárgyaink világa. 

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 díszítőöltések-

kel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készí-

tése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illet-
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ve 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, táro-

lása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segítség-

nyújtás. 

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 egysze-

rű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cikkek 

azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Technikatör-

téneti érdekességek. 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 

tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonal-

rajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos alkalma-

zása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben. 

A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, táb-

lák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 

Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a helyi közösségi közle-

kedésben. 

A tematikai egy-

ség 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 gyakor-

lása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpározás 

forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátása, 

eszközeinek megismerése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott 

területen és lakott területen kívüli köz-

lekedés. A gyalogos közlekedés elsőbb-

ségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése ter-

mészetes anyagok, hulladéktárgyak és 

egyéb építőelemek (pl. konstrukciós 

játékok – faépítő, Lego) felhasználásá-

val, közlekedési szituációk megjeleníté-

séhez. 

Magyar nyelv és irodalom: beszédértés, szaknyelv-

használat, szövegértés, piktogramok. 

 

Környezetismeret: lakóhelyismeret, térképismeret. 

 

Erkölcstan: közlekedési morál, udvariasság, kom-

munikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közleke-

désbiztonsági állapota, kötelező felsze-

relési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, ke-

rékpárúton. 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 kör-

nyezetben. 

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 veszélyfor-

rásai: figyelmetlenségből, szabályok be 

nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerék-

páros közlekedés közötti kapcsolat.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző 

készülék, alul- és felüljáró, útburkolati jel, közös-

ségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közleke-

dés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irány-

jelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, lég-
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szennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály, 

udvariassági szabály. 

 

 

Tematikai egység  
4. Közösségi munka, közösségi 

szerepek 
Órakeret 7 óra 

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 vég-

zésének természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, fo-

lyamatos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önál-

lóbb 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 kap-

csolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfo-

galmazása. 

Környezetismeret: szokások, 

hagyományok, jeles napok, 

családi és közösségi ünnepek. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás, egyszerű tipog-

ráfiai eszközök használata.  

 

Erkölcstan: hagyományok, 

szokások, ünnepek, élmények 

feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készíté-

se. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezeté-

nek alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Közösségi munka, közösségi 

szerep, rendezvény, ünnep, 

munkaszervezés, program-

szervezés. 

 

 



Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola  Pedagógiai Program 

 

350 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási prak-

tikák – 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 tapasz-

talatok 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. 

 

 

4. évfolyam 
 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen tapasztalatok megfogalmazása a családról és tevékenységei-

nek szerepéről. 

Egészséges családi munkamegosztás és elemi munkaszokások ismerete. 

Cselekvő hozzáállás, személyes felelősségvállalás példáinak ismerete. 

Odafigyelés a környezetre, együttműködés a családi és az iskolai kö-

zösségben. 

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 egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 

Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, udva-

riasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése (önálló-

ság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való segí-

tés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 

Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk 

elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal törté-

nő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a véle-

mények 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 elkészíté-

Környezetismeret: 

család, rokonság, hét-

köznapok és ünnepi 

alkalmak, emberi test, 

egészséges életmód. 
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se. 

Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szövegalkotás, szak-

nyelv használata, be-

szédkultúra, kommu-

nikáció.  

 

Matematika: problé-

mamegoldás, számok, 

alapműveletek, 

becslés. 

 

Erkölcstan: egészség 

és környezeti hatások, 

önismeret, felelősség, 

példakép, kapcsolat-

építés, kapcsolattar-

tás. 

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 művele-

tek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. 

Megelőzés, kármentesítés. 

Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 

Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos se-

gélyhívás 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, kozmetiku-

mok, festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák 

gyűjtése, ismertetése. 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költ-

ségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhí-

vószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati 

utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 

 

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órake-

ret17 óra 

Előzetes tudás 

A feladatmegoldáshoz szükséges információk szerzése és célszerű fel-

használása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, mintakövetéssel. 

Eszközök biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. 

Természetes anyagok felismerése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról. A tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése, a szük-

séges idő, anyag, munkamennyiség becslése. 

A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta követéséből 
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származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-

kenységgel 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 használa-

ta. Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő erőkifejtés 

képességének fejlesztése. 

Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés a takaré-

kosságra. 

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: rajz-

eszközök használata, 

épületek jellemzői. 

 

Erkölcstan: Szellemi 

termékek az emberi-

ség 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 díszítőöltések-

kel. 

Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 

Ujjbábok készítése. 

Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készí-

tése természetes anyagok, papír, textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illet-

ve 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, táro-

lása, veszélyforrások felismerése tárgykészítés közben, segítség-

nyújtás. 

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 egysze-

rű termelési (készítési) folyamatok, valamint fogyasztási cikkek 

azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Technikatör-

téneti érdekességek. 



 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai 

tulajdonság, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonal-

rajz, alaprajz, méret, mérés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység  
3. Közle-

kedés 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos al-

kalmazása. 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 közleke-

dési magatartás és szokások megszilárdítása. 

A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési sza-

bályok ismerete. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos ve-

szélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése, a megelő-

zés, az elhárítás és a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése 

és gyakorlása. 

A kerékpár felépítésének és működésének megismerése. Kerékpá-

rozás forgalomtól elzárt területen és kerékpárúton. 

A városi, országúti, vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlá-

tása, eszközeinek megismerése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott 

területen és lakott területen kívüli köz-

lekedés. A gyalogos közlekedés elsőbb-

ségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése ter-

mészetes anyagok, hulladéktárgyak és 

egyéb építőelemek (pl. konstrukciós 

játékok – faépítő, Lego) felhasználásá-

val, közlekedési szituációk megjeleníté-

séhez. 

Magyar nyelv és irodalom: beszédértés, szaknyelv-

használat, szövegértés, piktogramok. 

 

Környezetismeret: lakóhelyismeret, térképismeret. 

 

Erkölcstan: közlekedési morál, udvariasság, kom-

munikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közleke-

désbiztonsági állapota, kötelező felsze-

relési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, ke-

rékpárúton. 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 kör-

nyezetben. 

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 veszélyfor-

rásai: figyelmetlenségből, szabályok be 

nem tartásából fakadó balesetveszély, 

levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerék-

páros közlekedés közötti kapcsolat.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző 

készülék, alul- és felüljáró, útburkolati jel, közös-

ségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közleke-

dés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irány-

jelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, lég-

szennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály, 

udvariassági szabály. 

 

 

Tematikai egység  
4. Közösségi munka, közösségi 

szerepek 
Órakeret 7 óra 

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 kezelé-

se. 

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) értékelé-

se, 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 kap-

csolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések meg-

fogalmazása. 

Környezetismeret: szokások, 

hagyományok, jeles napok, 

családi és közösségi ünnepek. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás, egyszerű tipog-

ráfiai eszközök használata.  

 

Erkölcstan: hagyományok, 

szokások, ünnepek, élmények 

feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készíté-

se. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezeté-

nek alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Közösségi munka, közösségi 

szerep, rendezvény, ünnep, 

munkaszervezés, programszer-

vezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási prak-

tikák – 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 tapasz-

talatok 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra 
 

Kerettanterv ajánlásai 3-4. évfolyam számára 

 

Tematikai egységek Kerettanterv 

3-4. évfo-

lyam 

Helyi 

tanterv 

3-4. év-

folyam 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

17 óra 18 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

17 óra 18 óra 

Vizuális kommunikáció – Utazások 17 óra 18 óra 

Vizuális kommunikáció - Vizuális hatáskeltés 17 óra 18 óra 

A média társadalmi szerepe, használata Média-

használat, élménybefogadás, élményfeldolgozás 

Médiumok a mindennapi környezetben 

4 óra 6 óra 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi ha-

tása 

4 óra 6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

4 óra 6 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonsá-

gos internethasználat 

4 óra 6 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

23 óra 24 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

23 óra 24 óra 

Összesen 130 óra 144 óra 

 

Helyi tanterv 

 
Tematikai egységek Helyi 

tanterv 

3. évfo-

lyam 

Helyi 

tanterv 

4. évfo-

lyam 



 

 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

9 óra 9 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 

9 óra 9 óra 

Vizuális kommunikáció – Utazások 9 óra 9 óra 

Vizuális kommunikáció - Vizuális hatáskeltés 9 óra 9 óra 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahaszná-

lat, élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a 

mindennapi környezetben 

3 óra 3 óra 

A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 

3 óra 3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások meg-

bízhatósága 

3 óra 3 óra 

A média társadalmi szerepe, használata 

Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos 

internethasználat 

3 óra 3 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 

12 óra 12 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 

12 óra 12 óra 

Összesen 72 óra 72 óra 

 

 
3-4. évfolyam 

 

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 megalapozá-

sát az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az érzékelés érzé-

kenységének 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 csoportok-

ban 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, képző-

művészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik évfo-

lyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait feldolgozó 

feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és arányérzék fejlesz-

tése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre céltudatosabb vi-

zuális 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 kife-

jezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának felis-

merését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már megjelenik 

a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék felismerésének fejleszté-

se is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt műsortípusok, média-

szövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, az audiovizuális 

alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó meseregények, ifjúsági 

regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, feldolgozásán keresztül kapcsol-

ható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját és szűkebb környezetük média-

használati szokásai alapján azonosítják a média alapvető funkcióit, megértik, hogy a különbö-

ző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék különböző lehet, amely befolyásolja a 

médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír és információ, illetve a reklám minden-

napokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai kerülnek elő ebben az időszakban. A mé-

diaszövegek 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 ta-

nulók biztonságos és kreatív internethasználatát segítő képesség- és készségfejlesztés, a háló-

zati 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. 

 

3-4. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felis-

merése és használata. Kifejező alkotások ismérveinek felismerése. 

Nézőpontok felismerése és nézőpontválasztás használata. Alkotó mű-

fajok, technikák felismerése, műveletek sorrendjének követése. 

Anyagismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális kifejezőképesség fejlesztése. Grafikai kifejezőképesség fej-

lesztése különböző grafikai, nyomatkészítési eljárások kapcsán.  

Téralakítási és térábrázolási képesség fejlesztése. Lényeglátó képes-

ség fejlesztése. 

Formaérzék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése.  

Vizuális ritmusérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, szár-

mazó valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, 

labirintus, vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző 

nézőpontok és változatos méret kínálta lehetőségek használa-

tával, síkban és térben (pl. grafikusan, festve, konstruálva, 

mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műal-

kotás, múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasmányhoz kapcsolódó 

személyes élmények felidé-

zése és megosztása. Műélve-

zet, humor. 

 

Matematika:  

Rajz és szöveg értelmezése: 

a lejátszott történés vissza-



 

 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, 

nagymama virágos kertje, baromfiudvar, mi utcánk) vizuális 

megjelenítése meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, 

nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. kol-

lázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 

idézése; az elmondott, elol-

vasott történés visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kife-

jezés. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Síkbeli és térbeli minőségek, méretviszonyok, irányultság felis-

merése és használata. Színek érzelemkifejező, hangulati és díszítő 

hatásainak felismerése. Kontrasztok felismerése. Műalkotások 

csoportosítási módjainak alkalmazása. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni 

színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színér-

zék fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék 

fejlesztése. Térábrázoló képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 

A lakóhelyen és a közvetlen környe-

zetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. 

foglalkozás, életkor, kedvenc il-

lat/étel/szín, útvonal, játék, fontos 

tárgy, attribútum) alapján figurális 

alkotások létrehozása. A külső, belső 

vonások (pl. karakter, testi adottsá-

gok, öltözet, belső tulajdonságok, 

személyiség jegyek) élményszerű 

megjelenítésével, meghatározott 

célok (pl. illusztráció, valós és virtu-

ális játék, információs kártya, „kuta-

tás”) érdekében. 

 

Történetek, mesék, versek, mondák, 

médiaszövegek valós vagy kitalált 

szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, 

szörnyek, tündérek, állatok, ember-

állatok, géplények) megformálása 

többfigurás kompozícióban, a meg-

határozott célnak (pl. könyv, napló, 

játék, báb, dráma, hajóorr, oromdísz, 

vízköpő) megfelelő méretben és 

anyagból (pl. festmény, grafika, kol-

lázs, montázs, fotó, papírmasé, 

agyag, gipsz, talált tárgy, drót). 

Matematika: mennyiségi tulajdonságok, viszonylatok, 

becslés, összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Gondolatok, érzelmek, 

vélemények kifejezése. Mindennapi konfliktusok fel-

dolgozása 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 

9 óra 

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 ké-

pességek fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési készség fejleszté-

se elemzéssel és ábrák létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat 

képekben való ábrázolási képességének fejlesztése, történés képek-

ben való elbeszélése. A művészi, köznapi és tudományos közlések 

értelmezésének segítése, a kifejezés árnyaltságának fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, moz-

gások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: em-

ber/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, rozs-

dásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, építkezés, var-

rógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, vizuális megfigyelése, 

értelmezése, a tapasztalatok és információk rögzítése szöveg 

és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segít-

ségével. 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának 

és történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, tér-

kép, képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél 

(szórakoztatás, ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, do-

kumentálás, elemzés, összehasonlítás) érdekében. 

Matematika: Tájékozódás a tér-

ben (síkon ábrázolt térben; szö-

veges információk szerint). A 

változás kiemelése; az időbeli-

ség. 

 

Magyar nyelv és irodalom: In-

formációhordozók. 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, képre-

gény, vizuális sűrítés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az 

ábrázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözősé-

gének felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális 

kommunikációs gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek ér-

telmezése és megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látot-

tak lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak 

bővítése. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása 

transzformált látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuá-

lis metaforák képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt 

és elképzelt formák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyí-

tás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének 

fejlesztése: konvenciókon alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést 



 

 

hordozó, közlő és magyarázó rajzok, szerelési ábrák, folyamat áb-

rák értelmezése és létrehozása, valós vagy elképzelt viszonyok, 

kapcsolatok megjelenítésével. A síkbeli és térbeli vizuális megjele-

nítő, kifejező eszközök adekvát használata vizuális kommunikációs 

területen. A megjelenítés, a kifejezés céljának megfelelő árnyalt 

vonal, tónus, szín, forma, stb. önálló alkalmazása. Közvetlen vizuá-

lis jelzések, mimika, gesztusok értelmezésével a kommunikációs 

képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közér-

dek, jelenség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös 

Panna divatbemutatója”, Búvár Kund légzőkészüléke) számá-

ra plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szö-

veg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése 

céljából. 

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értel-

mezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk 

segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése fi-

gyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, 

szöveget is beépítő performansszal). 

Matematika:  

Statikus szituációk, lényeg-

kiemelés.  

Képzeletben történő mozga-

tás. Testháló elképzelése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

kulcsszókeresés; szövegtö-

mörítés; hiányos vázlat, táb-

lázat, ábra kiegészítése a 

szöveg alapján. 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a min-

dennapi környezetben 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, 

verbalizálása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját 

médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Média-

szöveg-típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fej-

lesztése. 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, idő-

rend, látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, mű-

sorok) alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. televí-

ziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) felisme-

rése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, meg-

jelenítésén (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 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefoglaló 

szöveg alkotása olvasmányok 

tartalmáról, gyűjtött tapaszta-

latokról, megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg kapcsola-

tának magyarázata; címadás. 

Az olvasmányhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretek, személyes 

élmények, tapasztalatok fel-

idézése és megosztása. Az 

információk keresése és keze-

lése. Különböző információ-

hordozók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. Hason-

lóságok és különbségek felfe-



 

 

adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olva-

sott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcsoló-

dó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, mon-

tázskészítéssel). 

dezése különféle irodalmi 

közlésformákban. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat:  

szabadidős tevékenységek. 

 

Erkölcstan:  

Kedvenc időtöltésem, ha 

egyedül vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis életek; 

álmaim, fantáziavilá-

gom/menekülés, realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás 

szabadsága, 

önkifejezés és önbizalom 

erősítése. 

 

Dráma és tánc:  

csoportos és egyéni improvi-

záció. 

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 

3 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-

olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi szövegal-

kotó 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 megismeré-

se. 

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozi-

tív és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös te-

kintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környe-

zet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a hangokra (beszélt 

nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak megfelelő médiaszöve-

geken keresztül.  

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű hely-

szín- és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azo-

nosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, 

filmek).  

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasási stratégiák, olvasást 

megértő folyamatot segítő 

technikák ismerete, alkalma-

zása a hatékonyabb megértés 

érdekében: a művek szerkezeti 

jellemzőinek megfigyelése, a 

tér-idő változásainak felisme-

rése.  

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének megálla-

pítása. 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, cím-

választás, a lényeges gondola-



 

 

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgó-

képi szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A mé-

diaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi 

nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, 

kifejezése.  

 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű meg-

ismerése.  

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  

tok kiválasztása, elrendezése, 

az időrend, a szöveg tagolása 

bekezdésekre. 

Fogalmazásíráskor a megfele-

lő nyelvi eszközök alkalmazá-

sa. 

 

Erkölcstan:  

Erkölcs és erkölcstelenség 

tapasztalása mint példa. Sze-

repek a családon, közösségen 

belül. A jó-rossz megjeleníté-

se a művészetben. 

 

Ének-zene:  

A teljes figyelem kialakításá-

nak 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 viszo-

nyaik meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, 

csend, emberi hang. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A 

személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció közöt-

ti alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások megbíz-

hatósága megítélésének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjá-

val.  

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alap-

ján beszélgetés egyes médiaszövegek  (pl. hírműsor, interne-

tes honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, könyv, újság) 

hétköznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról.  

 

A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-

előállítók és a fogyasztók/felhasználók. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az életkornak megfelelő globá-

lis, információkereső, értelmező 

és reflektáló olvasás. 

Az információk keresése és 

kezelése. Különböző informá-

cióhordozók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. 

Mások véleményének megérté-

se, elfogadása a vita során. Vé-



 

 

 

Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások meg-

fogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az alko-

tó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, 

videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek 

segítségével). 

 

Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tar-

talmat előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók 

csoportjai. 

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. 

újságíró, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megisme-

rése. 

 

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) sajátos-

ságaival, 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 érde-

kében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás cél-

járól és eszközeiről. 

lemények összevetése, különb-

ségek és hasonlóságok megfi-

gyelése, felismerése és kritiká-

ja. 

 

Erkölcstan:  

önálló gondolat vállalása, vé-

leménynyilvánítás, mások gon-

dolatai alapján, építő jellegű 

vitakultúra kialakítása; gondo-

latszabadsággal való ismerke-

dés.  
 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Médiatartalom-előállító, mé-

diafogyasztó, 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, bizton-

ságos internethasználat 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Alapszintű ismeretek az internethasználatban rejlő lehetőségekről, illet-

ve kockázatokról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő, biztonságos tájékozódás és közlekedés kiala-

kítása az online környezetben, a virtuális terek használata során.  

Az internethasználat és mobiltelefon-használat lehetőségeinek és kocká-

zatainak tudatosítása. Kreatív, kritikus internethasználat fejlesztése. Az 

online közösségekben való részvétel kockázatainak, viselkedési szabá-

lyainak, kommunikációs jellemzőinek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A közvetlen kommunikáció jelzéseinek és az online kommuni-

káció, jellegzetességeinek összehasonlítása meghatározott 

szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, véleménynyil-

vánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A személyes kom-

munikáció és az online kommunikáció különbségeinek tudato-

sítása. 

 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, 

internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) külön-

böző formában. 

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközök-

kel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).  

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngé-

szése). 

 

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival 

beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül. 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, kommu-

nikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

A művek tanulságainak ér-

telmezése a saját szerepünk-

re, helyzetünkre a minden-

napi életünkben, példa be-

mutatása, mindezek kifeje-

zése más eszközzel is (pl. 

drámajátékok). 

A könyvtár mint informáci-

ós központ, a tanulás bázisa, 

segítője. 

Levélírás, levélcímzés. Rö-

vid szöveges üzenetek meg-

fogalmazása. 

Adatok, információk gyűjté-

sének, célszerű elrendezésé-

nek módjai. 

 

Erkölcstan:  

Haver, barát, társ, csapattag, 

internetes kapcsolatok. 

Konfliktusmegoldás, közös 

szabályalkotás és annak el-

fogadása mint érték. 

Baráti társaság összetartó 

ereje és a virtuskodás érté-

ke/bátorság, vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az in-

terneten. 

 

Környezetismeret:  

a helyes önismeret kialakítá-

sának megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, 

profil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Mikro- és makrotér 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés terü-

letén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások létrehozá-

sa, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző ké-

pesség 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 (pl. hagyományos parasztház, színház, 

uszoda, templom, fészer) fotóinak csoportosítása megadott 

Matematika:  

Tárgyak tulajdonságainak 



 

 

szempontok szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezke-

dés, 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 tér-

hez tartozó, kapcsolódó tárgyak némelyikének elkészítse (pl. 

kulcs, tükör, függöny, polc, szék, csizma, kanna, tál, lámpa) 

hagyományos kézműves technikával is. 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját 

ötlet alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése 

makettben, az elkészült makettekből közösen településszerke-

zet (pl. falu, városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” 

megépítése. 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelke-

dett félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, 

park, szoba, lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsi-

csergés, 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). 

kiemelése (analizálás); ösz-

szehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; osztá-

lyokba sorolás. Adott objek-

tum más nézőpontból.  

Tájékozódás a világ mennyi-

ségi viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc:  

a színház formai elemei, lá-

tott előadásban, illetve al-

kalmazása saját rögtönzések-

ben.  

 

Környezetismeret:  

az anyagfajták megmunkál-

hatósága, felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, ha-

sonlóság, variáció felismeré-

se. Ritmus-hangszerek, rit-

mikai többszólamúság.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tértervezés, -szerkesztés, -

alkotás, konstrukció, funkció, 

szerkezet, térkapcsolat, térbe-

li tagolás, tervezői attitűd, 

település, épület, építmény, 

alaprajz, hagyományos népi 

építészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 
Órakeret 

12 óra 

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 tár-

gyakkal való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szer-

kezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgálata. Re-

dukciós képesség fejlesztése. Komponálóképesség fejlesztése felületen 

és térben. A színek dekoratív, díszítő hatásának megismerése és al-

kalmazása, funkciónak megfelelő színválasztás és díszítés. A csoma-

golás tervezési szempontjainak megismerése és alkalmazása, a csoma-



 

 

golás gyakorlati és érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális 

ritmusérzék fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítá-

sa. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, esz-

közök 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 ki-

egészítő, játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. ne-

mezelés, agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs ipar-

művészet felfogásában. A tervezett, elkészített tárgyak díszí-

tése előzetesen gyűjtött élmények alapján is (pl. archaikus, 

népi szimbólumokkal). 

 

A közvetlen környezetben található anyagok környezettudatos 

felhasználásával, meghatározott funkcióra (pl. irányjelző, 

hangosító), működésre képes egyszerű szerkezet (pl. játék, 

modell) létrehozása.  

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.  



 

 

 

 

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 alkotótevé-

kenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és esz-

közhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illet-

ve 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 kifejezőeszkö-

zök 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 kap-

csolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszer-

zés) megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felis-

merése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabá-

lyainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való rész-

vétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, al-

kalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenysé-

gek megismerése. 

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. 

Kulcsfo-

galmak/ 

fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerke-

zet, felület, stilizálás. 



 

 

 

4. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek 

Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

Vizuális nyelvi elemek és minőségek, méretviszonyok, arányok felismeré-

se 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 fejleszté-

se 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 

Irodalmi, zenei, média és művészettörténeti élményből, szár-

mazó valós és képzeletbeli helyszínek (pl. kerek erdő, malom, 

labirintus, vár, palotakert, folyó) megjelenítése a különböző 

nézőpontok és változatos méret kínálta lehetőségek használa-

tával, síkban és térben (pl. grafikusan, festve, konstruálva, 

mintázva, installálva). 

 

Vizuális megfigyelésből (pl. közvetlen környezet, fotó, műal-

kotás, múzeum), személyes emlékből származó tapasztalatok 

felhasználásával valós hely, helyszín (pl. természeti táj, 

nagymama virágos kertje, baromfiudvar, mi utcánk) vizuális 

megjelenítése meghatározott időszaknak (pl. évszak, napszak, 

nyár, hajnal) megfelelően, különböző technikákkal (pl. kol-

lázs, vegyes technika, kréta, nyomat, mintázás, makett). 

Magyar nyelv és irodalom: Ol-

vasmányhoz kapcsolódó szemé-

lyes élmények felidézése és 

megosztása. Műélvezet, humor. 

 

Matematika:  

Rajz és szöveg értelmezése: a 

lejátszott történés visszaidézése; 

az elmondott, elolvasott történés 

visszaidézése. 

Jelértelmezés.  

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Hétköznapi és képzelt figurák 
Órakeret 9 

óra 

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 ne-

velési-fejlesztési céljai 

Színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása az egyéni 

színválasztásban. Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Színérzék 

fejlesztése. Kompozíciós képesség fejlesztése. Karakterérzék fejlesz-

tése. Térábrázoló képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmé-

nyek 
Kapcsolódási pontok 

A lakóhelyen és a közvetlen környe-

zetben élő emberekről, állatokról 

gyűjtött ismeretek, információk (pl. 

foglalkozás, életkor, kedvenc il-

lat/étel/szín, útvonal, játék, fontos 

Matematika: mennyiségi tulajdonságok, viszonylatok, 

becslés, összehasonlítás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Gondolatok, érzelmek, véle-

mények kifejezése. Mindennapi konfliktusok feldolgozása 



 

 

tárgy, attribútum) alapján figurális 

alkotások létrehozása. A külső, belső 

vonások (pl. karakter, testi adottsá-

gok, öltözet, belső tulajdonságok, 

személyiség jegyek) élményszerű 

megjelenítésével, meghatározott 

célok (pl. illusztráció, valós és virtu-

ális játék, információs kártya, „kuta-

tás”) érdekében. 

 

Történetek, mesék, versek, mondák, 

médiaszövegek valós vagy kitalált 

szereplőinek (pl. hősök, bajkeverők, 

szörnyek, tündérek, állatok, ember-

állatok, géplények) megformálása 

többfigurás kompozícióban, a meg-

határozott célnak (pl. könyv, napló, 

játék, báb, dráma, hajóorr, oromdísz, 

vízköpő) megfelelő méretben és 

anyagból (pl. festmény, grafika, kol-

lázs, montázs, fotó, papírmasé, 

agyag, gipsz, talált tárgy, drót). 

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 

9 óra 

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. Analizá-

ló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése. 

Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejleszté-

se. 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 művé-

szi, köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifeje-

zés árnyaltságának fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, moz-

gások (pl. természeti jelenségek, életjelenségek: em-

ber/növény/állat növekedése és öregedése, jégolvadás, rozs-

dásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, építkezés, var-

rógép, kerékpár, daru, óra) azonosítása, vizuális megfigyelése, 

értelmezése, a tapasztalatok és információk rögzítése szöveg 

és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, ábra, jel) segít-

ségével. 

 

Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának 

és történéseinek képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, tér-

kép, képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél 

Matematika: Tájékozódás a térben 

(síkon ábrázolt térben; szöveges in-

formációk szerint). A változás ki-

emelése; az időbeliség. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Informá-

cióhordozók. Látványok verbális 

megfogalmazása. Az időbeliség kife-

jezésének nyelvi lehetőségei. 

 

Dráma és tánc:  

verbális képességek fejlesztése játék-



 

 

(szórakoztatás, ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, do-

kumentálás, elemzés, összehasonlítás) érdekében. 

kal.  

 

Környezetismeret: változások, fo-

lyamatok, növények, állatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, 

vizuális sűrítés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális hatáskeltés 

Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

Összefüggések felismerése a cselekvés vagy annak szereplői és az áb-

rázoltak között. Eredeti és reprodukált alkotások különbözőségének 

felismerése. Körvonal és árnykép megjelenítése. Vizuális kommuniká-

ciós gesztusok értelmezése. Hangok képi jeleinek értelmezése és meg-

jelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Látványfelismerés és értelmezés képességének fejlesztése, a látottak 

lényeges vonásainak kiemelése, a megfigyelés szempontjainak bővíté-

se. A vizuális jelek jelentéseinek azonosítása, reprodukálása transzfor-

mált látványok létrehozásával. Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák 

képzése. Formaalkotás a síkban és térben megfigyelt és elképzelt for-

mák megjelenítése. Manipulációk végzése: nagyítás, kicsinyítés, cson-

kolás, kiegészítés. Ábraalkotás képességének fejlesztése: konvenciókon 

alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó, közlő és magyarázó 

rajzok, szerelési ábrák, folyamat ábrák értelmezése és létrehozása, va-

lós 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 kom-

munikációs képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy valós vagy képzeletbeli dolog (pl. áru, esemény, közér-

dek, jelenség: „boszorkányok tömeges átrepülése”,”Pöttyös 

Panna divatbemutatója”, Búvár Kund légzőkészüléke) számá-

ra plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a betű, kép és szö-

veg együttes alkalmazásával, figyelem, érdeklődés felkeltése 

céljából. 

 

Az emberi gesztusok, testnyelvi jelzések megfigyelése, értel-

mezése, majd az összegyűjtött tapasztalatok, információk 

segítségével a plakát által hirdetett dolog népszerűsítése fi-

gyelemfelhívó játékkal (pl. akcióval, pantomimmel, hangot, 

szöveget is beépítő performansszal). 

Matematika:  

Statikus szituációk, lényegki-

emelés.  

Képzeletben történő mozgatás. 

Testháló elképzelése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

kulcsszókeresés; szövegtömörí-

tés; hiányos vázlat, táblázat, ábra 

kiegészítése a szöveg alapján. 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata Médiahasználat, 

élménybefogadás, élményfeldolgozás Médiumok a min-

dennapi környezetben 

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumok azonosítása. Médiaélmények felidézése, verbalizálása. 

A tematikai egy- A médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése. Saját média-



 

 

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

élmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Médiaszöveg-

típusok beazonosítását, tudatosítását segítő kompetenciák fejlesztése. Olva-

sási 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, idő-

rend, látogatott helyek, a kommunikációban résztvevők, mű-

sorok) alapján.  

 

Bizonyos médiumokban megjelenő médiaszövegek (pl. televí-

ziós műsortípusok, animációs mesefilmek, sorozatok) felisme-

rése és beazonosítása saját médiaélmények felidézésén, meg-

jelenítésén (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 olva-

sott/felolvasott szöveghez és a vetített adaptációhoz kapcsoló-

dó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, mon-

tázskészítéssel). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Többmondatos összefoglaló szö-

veg alkotása olvasmányok tartal-

máról, gyűjtött tapasztalatokról, 

megfigyelésekről.  

A cím és a szöveg kapcsolatának 

magyarázata; címadás. Az olvas-

mányhoz kapcsolódó előzetes 

ismeretek, személyes élmények, 

tapasztalatok felidézése és meg-

osztása. Az információk keresése 

és kezelése. Különböző informá-

cióhordozók a lakóhelyi és az 

iskolai könyvtárban. Hasonlósá-

gok és különbségek felfedezése 

különféle irodalmi közlésformák-

ban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat:  

szabadidős tevékenységek. 

 

Erkölcstan:  

Kedvenc időtöltésem, ha egyedül 

vagyok. Olvasottság. 

Olyan szeretnék lenni, mint 

Ő/példaképek, hamis életek; álma-

im, fantáziavilágom/menekülés, 

realitásérzet. 

Az önálló gondolatalkotás szabad-

sága, 

önkifejezés és önbizalom erősíté-

se. 

 

Dráma és tánc:  

csoportos és egyéni improvizáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Média, televízió, rádió, internet, újság, videojáték, film, televíziós sorozat, tele-

víziós műsortípus (hírműsor, gyermekműsor, tehetségkutató műsor, valóságs-

how, ismeretterjesztő műsor, reklám). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A média kifejezőeszközei 

A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezése. 

A tematikai egy-

ség 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 megismeré-

se. 

 

A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozi-

tív és negatív hősök megjelenítésének technikái, különös te-

kintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, smink, környe-

zet/díszlet, világítás, kameramozgás) és a hangokra (beszélt 

nyelv, zene, zaj, zörej) az életkornak megfelelő médiaszöve-

geken keresztül.  

 

A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű hely-

szín- és időviszonylatok megfigyelése és értelmezése konkrét 

médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő személyének azo-

nosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, 

filmek).  

 

Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgó-

képi szövegek, és hangzó anyagok befogadása során. A mé-

diaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. mozgóképi 

nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, 

kifejezése.  

 

Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű meg-

ismerése.  

 

Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, 

digitális fotó, rövid animációs film) és hangokkal.  

Magyar nyelv és irodalom: Olva-

sási stratégiák, olvasást megértő 

folyamatot segítő technikák isme-

rete, alkalmazása a hatékonyabb 

megértés érdekében: a művek 

szerkezeti jellemzőinek megfigye-

lése, a tér-idő változásainak felis-

merése.  

Az események sorrendjének, a 

mesélő személyének megállapítá-

sa. 

A szövegalkotás műveleteinek 

ismerete: anyaggyűjtés, címválasz-

tás, a lényeges gondolatok kivá-

lasztása, elrendezése, az időrend, a 

szöveg tagolása bekezdésekre. 

Fogalmazásíráskor a megfelelő 

nyelvi eszközök alkalmazása. 

 

Erkölcstan:  

Erkölcs és erkölcstelenség tapasz-

talása mint példa. Szerepek a csa-

ládon, közösségen belül. A jó-

rossz megjelenítése a művészet-

ben. 

 

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 me-

se/történet szereplőinek beazonosí-

tása, illetve viszonyaik meghatáro-

zása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Animáció, jelmez, smink, díszlet, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, 

csend, emberi hang. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média működési módja, mediális információforrások 

megbízhatósága 

Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A sze-

mélyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti 

alapvető különbségek felismerése. 

A tematikai egység Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások megbízha-



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

tósága megítélésének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjá-

val.  

 

A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alap-

ján beszélgetés egyes médiaszövegek  (pl. hírműsor, interne-

tes 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 meg-

fogalmazása a szöveg keletkezésének hátteréről, az alko-

tó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő reklámok, 

videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek 

segítségével). 

 

Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tar-

talmat előállítók csoportja és a közönség, a médiafogyasztók 

csoportjai. 

 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. 

újságíró, fotóriporter) azonosítása, főbb elemeinek megisme-

rése. 

 

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) sajátos-

ságaival, 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 érde-

kében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a reklámozás cél-

járól és eszközeiről. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az életkornak megfelelő globális, 

információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás. 

Az információk keresése és keze-

lése. Különböző információhordo-

zók a lakóhelyi és az iskolai 

könyvtárban. 

Mások véleményének megértése, 

elfogadása a vita során. Vélemé-

nyek összevetése, különbségek és 

hasonlóságok megfigyelése, felis-

merése és kritikája. 

 

Erkölcstan:  

önálló gondolat vállalása, véle-

ménynyilvánítás, mások gondola-

tai alapján, építő jellegű vitakultú-

ra kialakítása; gondolatszabadság-

gal való ismerkedés.  
 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Médiatartalom-előállító, médiafo-

gyasztó, 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, bizton-

ságos internethasználat 

Órakeret 3 

óra 

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 kockázata-

inak 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 kommuni-

káció, jellegzetességeinek összehasonlítása meghatározott 

szempontok (pl. kapcsolatteremtés, önkifejezés, véleménynyil-

vánítás) alapján (pl. szerepjáték keretében). A személyes kom-

munikáció és az online kommunikáció különbségeinek tudato-

sítása. 

 

Saját és szűkebb környezet internethasználatának megfigyelése, 

internetes tevékenységek megjelenítése (pl. szerepjáték) külön-

böző formában. 

 

Az internet- és mobilhasználat legfontosabb (pl. biztonságot 

eredményező) szabályainak megismerése különböző eszközök-

kel (pl. kártyajáték, egyszerű társasjáték).  

 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó kreatív internethasználat 

lehetőségeink tudatosítása. (pl. gyermekbarát honlapok böngé-

szése). 

 

Ismerkedés a világháló felépítésével és működésének alapjaival 

beszélgetés és játékos gyakorlatokon keresztül. 

 

Az online közösségekben való viselkedési szabályok, kommu-

nikációs szokások, és ezek szerepének megismerésére. 

Magyar nyelv és irodalom: A 

művek tanulságainak értelmezé-

se a saját szerepünkre, helyze-

tünkre a mindennapi életünkben, 

példa bemutatása, mindezek ki-

fejezése más eszközzel is (pl. 

drámajátékok). 

A könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, segítő-

je. 

Levélírás, levélcímzés. Rövid 

szöveges üzenetek megfogalma-

zása. 

Adatok, információk gyűjtésé-

nek, célszerű elrendezésének 

módjai. 

 

Erkölcstan:  

Haver, barát, társ, csapattag, in-

ternetes kapcsolatok. Konflik-

tusmegoldás, közös szabályalko-

tás és annak elfogadása mint 

érték. 

Baráti társaság összetartó ereje 

és a virtuskodás értéke/bátorság, 

vakmerőség. 

Játék, közösségi élet az interne-

ten. 

 

Környezetismeret:  

a helyes önismeret kialakításá-

nak megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, pro-

fil, like-jel, keresőmotor, flash játék. 

 

 

Tematikai egység/ Tárgy- és környezetkultúra Órakeret 12 



 

 

Fejlesztési cél Mikro- és makrotér óra 

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, instal-

lációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség fejlesz-

tése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukciók létrehozása kü-

lönböző 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 eszközválasz-

tással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző épületek (pl. hagyományos parasztház, színház, 

uszoda, templom, fészer) fotóinak csoportosítása megadott 

szempontok szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezke-

dés, 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 tér-

hez tartozó, kapcsolódó tárgyak némelyikének elkészítse (pl. 

kulcs, tükör, függöny, polc, szék, csizma, kanna, tál, lámpa) 

hagyományos kézműves technikával is. 

 

Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját 

ötlet alapján elképzelt változatának megtervezése, elkészítése 

makettben, az elkészült makettekből közösen településszerke-

zet (pl. falu, városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” 

megépítése. 

 

Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, 

ünnepélyes, titokzatos, rideg, sejtelmes, szorongató, emelke-

dett félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl. templom, iroda, 

park, szoba, lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus). 

 

A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsi-

csergés, 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 kieme-

lése (analizálás); összehasonlítás, 

azonosítás, megkülönböztetés; 

osztályokba sorolás. Adott ob-

jektum más nézőpontból.  

Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban.  

 

Dráma és tánc:  

a színház formai elemei, látott 

előadásban, illetve alkalmazása 

saját rögtönzésekben.  

 

Környezetismeret:  

az anyagfajták megmunkálható-

sága, felhasználásuk. 

 

Ének-zene: Azonosság, hasonló-

ság, variáció felismerése. Rit-

mus-hangszerek, ritmikai több-

szólamúság.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tértervezés, -szerkesztés, -

alkotás, konstrukció, funkció, 

szerkezet, térkapcsolat, térbeli 

tagolás, tervezői attitűd, telepü-

lés, épület, építmény, alaprajz, 

hagyományos népi építészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgyak és használatuk 
Órakeret 12 

óra 



 

 

Előzetes tudás 

Egyszerű hagyományos és kézműves technikai fogások ismerete. A tárgy-

alkotó folyamat lépéseinek alkalmazása. Egyszerűsítés, díszítés. Hétköz-

napi és művészi, kultikus tárgyak felismerése, csoportosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Régi és mai használati és díszedények megfigyelése, csoportosítása, ösz-

szehasonlító elemzése vizuálisan (látvány, fotó, rajzi elemzés) és verbáli-

san. Gyakorlati és érzelmi szempontok megfogalmazása a  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A különböző kultúrákban, korokban használatos tárgyak, esz-

közök összehasonlítása a mai tárgyakkal, eszközökkel (pl. 

épületek, járművek, szerszámok, edények, bútorok, öltözet, 

ékszer) a hasonló és eltérő vonások elemzése, értelmezése. 

Matematika: tájékozódás az 

időben. 

 

Erkölcstan:  



 

 

 

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 jel-

mez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékeny-

ségnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhaszná-

lata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is be-

építve.  

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak 

megfelelő térbeli szükségletek felismerése. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti kü-

lönbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, 

tájkép). 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, 

érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak 

 

Tárgytervezés (pl. jármű, bútor), tárgyalkotás (pl. öltözet ki-

egészítő, játék) a megismert kézműves technikákkal (pl. ne-

mezelés, agyagozás, fonás, szövés, batikolás), a kortárs ipar-

művészet felfogásában. A tervezett, elkészített tárgyak díszí-

tése előzetesen gyűjtött élmények alapján is (pl. tárgyakkal 

való kapcsolatban. Közvetlen környezetünk tárgyainak, szer-

kezeteinek megfigyelése, megadott szempont szerinti vizsgá-

lata. Redukciós képesség fejlesztése. Komponálóképesség 

fejlesztése felületen és térben. A színek dekoratív, díszítő ha-

tásának megismerése és alkalmazása, funkciónak megfelelő 

színválasztás és díszítés. A csomagolás tervezési szempontja-

inak megismerése és alkalmazása, a csomagolás gyakorlati és 

érzelmi szempontjainak megismerése. Vizuális ritmusérzék 

fejlesztése. Különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. 

archaikus, népi szimbólumokkal). 

 

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. 

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.  

Kulcsfo-

galmak/ 

fogalmak 

Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerke-

zet, felület, stilizálás. 



 

 

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 megfo-

galmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kap-

csolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszer-

zés) megismerése.  

 A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felisme-

rése.  

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályai-

nak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel so-

rán fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. 

Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismeré-

se. 

 

 

 

ANGOL NYELV 

 

A kerettanterv javasolt fejlesztési egységei 

 

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése az alábbi fejlesztési egységekben történik, amelyek 

mindegyike megjelenik minden egyes tanítási órán. 

 

Fejlesztési egységek 

Hallott szöveg értése 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Helyi tanterv 

 

3. osztály (heti 1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 4 

Otthon 4 

Étkezés 3 

Idő, időjárás 4 



 

 

Öltözködés 3 

Sport 3 

Iskola, barátok 4 

Szabadidő 3 

Természet, állatok 4 

Ünnepek és hagyományok 2 

Fantázia és valóság 2 

 36 

 

4. osztály (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 12 

Otthon 12 

Idő 10 

Öltözködés  8 

Sport 8 

Iskola, barátok 12 

Szabadidő, szórakozás 10 

Természet, állatok 10 

Város 12 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 6 

 108 



 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakeret-

tel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesz-

tése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciák-

kal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, va-

lamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez 

is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat 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, szerkesz-

tésének 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 sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek 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 erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák 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 tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az ide-

gen 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 nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

mumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasz-

tott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-



 

 

ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlat-

ban 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 évfolya-

mon 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 nyelvtanu-

lás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az össze-

függő 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 for-

dítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek 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 tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetősé-

gek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támo-

gatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett 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 segítség-

nyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 



 

 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődé-

sének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcso-

lása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának 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 interak-

ció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem külö-

níthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesz-

tése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elő-

fordulnak. 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 elne-

vezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

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 lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelen-

nek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerül-

jenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesz-

tési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredmé-

nyét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tago-

zaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompe-

tenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket 

beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglal-

kozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is 

segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran hasz-

nálják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önisme-

retük 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 vé-

gén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4. évfolyam 



 

 

 

A 3. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a ta-

nulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk meg-

ismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motivá-

ló 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 ta-

nulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihí-

vást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk megértésé-

hez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segí-

tik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az anya-

nyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden esetben kontextusba 

ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális és a nonverbális ele-

mek 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 beszédé-

nek természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet visszajelzésként, megerő-

sítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával párhuzamosan. 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hal-

lott 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 kulcs-

kompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi kommuniká-

ciónak 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 tanulá-

sát, 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 eszté-

tikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban építeni 

lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, feste-

ni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A 

művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanu-

lást 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 összehangolha-

tók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban 

megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen meg-

valósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő - tanulás. 

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fon-

tosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlé-

let. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind a 



 

 

tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek megter-

vezésében, 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. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
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 célnyel-

vi óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat). Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbá-

lis eszközökkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuá-

lis tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, báb-

játék, árnyjáték, társasjáték). 

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

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

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

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

vegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a 

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

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

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

szövegértés során. 

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

kos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

mek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársak-

kal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 



 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, ta-

nulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység neve-

lési-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 be-

kapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

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

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítség-

gel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-



 

 

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtem-

pó 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 taná-

rok részére. 

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

vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjá-

ték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

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

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

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

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvésso-

rok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, ta-

nulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyel-

ven történő olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 

önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

összeállítása). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok elját-

szása, 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 haszná-

latával. 



 

 

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

tálytermi utasítások). 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

mertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Íráskészség 

Előzetes tu-

dás 

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

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

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, szó-

kereső, 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 felcím-

kézése, üzenőfal létrehozása).  

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

könyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű tár-

sasjáték 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 3-4. 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: tájékozó-

dás a térben, halma-

zok. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: halma-

zok, állítások igazsá-

gának eldöntése, ta-

pasztalati adatok le-

jegyzése, táblázatba 

rögzítése. 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret: az 

idő mérése, az idő 

kifejezése a minden-

napi kommunikáció-

ban; 

a napszakok, az év-

szakok váltakozása. 

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, állítá-

sok igazságának el-

döntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése.  

Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés. 

 

Matematika: halma-

zok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: 

testrészek, egészség-

védelem. 

 

Testnevelés és sport: 



 

 

mozgásos játékok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben, halma-

zok. 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: zenehall-

gatás. 

 

Vizuális kultúra: krea-

tív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 
Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: 

élőlények csoportosí-

tása élőhely, táplálko-

zási mód, egyéb tulaj-

donságok szerint; vál-

tozatos élővilág. 

 

Matematika: halma-

zok, adatgyűjtés, ada-

tok lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok 
Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: 

ünnepek, hagyomá-

nyok. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

Dráma és tánc: dra-

matikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: kép-

zeletem világa. 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

KER szintben nem megadható. 

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

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

ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek 

lényegét. 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önma-

gáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

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

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, 

rövid szövegeket alkot.  

 

 

 

 



 

 

NÉMET NYELV 

 

A kerettanterv javasolt fejlesztési egységei 

 

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése az alábbi fejlesztési egységekben történik, amelyek 

mindegyike megjelenik minden egyes tanítási órán. 

 

Fejlesztési egységek 

Hallott szöveg értése 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Helyi tanterv 

 

3. osztály (heti 1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 4 

Otthon 4 

Étkezés 3 

Idő, időjárás 4 

Öltözködés 3 

Sport 3 

Iskola, barátok 4 

Szabadidő 3 

Természet, állatok 4 

Ünnepek és hagyományok 2 

Fantázia és valóság 2 

 36 

 

4. osztály (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 12 

Otthon 12 

Idő 10 

Öltözködés  8 

Sport 8 

Iskola, barátok 12 

Szabadidő, szórakozás 10 



 

 

Természet, állatok 10 

Város 12 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 6 

 108 



 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakeret-

tel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesz-

tése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciák-

kal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, va-

lamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez 

is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat 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, szerkesz-

tésének 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 sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek 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 erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák 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 tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az ide-

gen 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 nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

mumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasz-

tott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-



 

 

ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlat-

ban 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 évfolya-

mon 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 nyelvtanu-

lás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az össze-

függő 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 for-

dítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek 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 tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetősé-

gek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támo-

gatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett 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 segítség-

nyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 



 

 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődé-

sének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcso-

lása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának 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 interak-

ció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem külö-

níthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesz-

tése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elő-

fordulnak. 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 elne-

vezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

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 lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelen-

nek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerül-

jenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesz-

tési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredmé-

nyét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tago-

zaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompe-

tenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket 

beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglal-

kozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is 

segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran hasz-

nálják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önisme-

retük 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 vé-

gén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4. évfolyam 



 

 

 

A 3. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a ta-

nulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk meg-

ismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motivá-

ló 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 ta-

nulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és kihí-

vást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk megértésé-

hez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek egyrészt segí-

tik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és bővülnek. Az anya-

nyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden esetben kontextusba 

ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális és a nonverbális ele-

mek 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 beszédé-

nek természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet visszajelzésként, megerő-

sítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával párhuzamosan. 

Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a hal-

lott 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 kulcs-

kompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi kommuniká-

ciónak 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 tanulá-

sát, 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 eszté-

tikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén az idegennyelv-tanításban építeni 

lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból adódóan szeretnek játszani, rajzolni, feste-

ni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt változatos művészeti tevékenységekben. A 

művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanu-

lást 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 összehangolha-

tók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök táblázatban 

megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol sikeresen meg-

valósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő - tanulás. 

A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető fon-

tosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai szemlé-

let. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel mind a 



 

 

tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek megter-

vezésében, 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. 

 

Fejlesztési egy-

ség 
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 célnyel-

vi óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat). Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbá-

lis eszközökkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuá-

lis tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, báb-

játék, árnyjáték, társasjáték). 

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

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

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

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

vegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a 

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

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

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

szövegértés során. 

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

kos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

mek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársak-

kal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 



 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, ta-

nulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység neve-

lési-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 be-

kapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

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

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítség-

gel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlé-



 

 

nyekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, nonverbális elemek-

kel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtem-

pó 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 taná-

rok részére. 

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

vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjá-

ték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

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

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

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

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

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvésso-

rok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, ta-

nulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyel-

ven történő olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 

önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

összeállítása). 

Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok elját-

szása, 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 haszná-

latával. 



 

 

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

tálytermi utasítások). 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

mertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, 

animációs filmek, dalok, mondókák animált változata. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Íráskészség 

Előzetes tu-

dás 

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

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a ta-

nuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai 

egység neve-

lési-

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, szó-

kereső, 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 felcím-

kézése, üzenőfal létrehozása).  

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

könyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű tár-

sasjáték 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 3-4. 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: tájékozó-

dás a térben, halma-

zok. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Környezetismeret: az 

ember megismerése és 

egészsége: tápanyag, 

élelmiszer, étrend. 

 

Matematika: halma-

zok, állítások igazsá-

gának eldöntése, ta-

pasztalati adatok le-

jegyzése, táblázatba 

rögzítése. 

Idő, időjárás 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Az óra. 

Időjárás. 

Környezetismeret: az 

idő mérése, az idő 

kifejezése a minden-

napi kommunikáció-

ban; 

a napszakok, az év-

szakok váltakozása. 

 

Matematika: számok 

írása, olvasása, állítá-

sok igazságának el-

döntése, tapasztalati 

adatok lejegyzése, 

táblázatba rögzítése.  

Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Környezetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód - öltözködés. 

 

Matematika: halma-

zok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Kedvenc sportom. 

Környezetismeret: 

testrészek, egészség-

védelem. 

 



 

 

Testnevelés és sport: 

mozgásos játékok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Környezetismeret: 

baráti kapcsolatok, 

iskolai közösségek. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben, halma-

zok. 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek. 

Kedvenc időtöltésem. 

Ének-zene: zenehall-

gatás. 

 

Vizuális kultúra: krea-

tív alkotások. 

Természet, állatok 

Kisállatok. 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 
Vadon élő és állatkerti állatok. 

Környezetismeret: 

élőlények csoportosí-

tása élőhely, táplálko-

zási mód, egyéb tulaj-

donságok szerint; vál-

tozatos élővilág. 

 

Matematika: halma-

zok, adatgyűjtés, ada-

tok lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok 
Az én ünnepeim. 

Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

Környezetismeret: 

ünnepek, hagyomá-

nyok. 

Fantázia és valóság 

Kedvenc meséim, könyveim. 

Képzeletem világa. 

A cirkusz. 

Dráma és tánc: dra-

matikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: kép-

zeletem világa. 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

KER szintben nem megadható. 

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

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

ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek 

lényegét. 

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önma-

gáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. 

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

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, 

rövid szövegeket alkot.  

 

 

 



 

 

TESTNEVELÉS 

Kerettantervi ajánlás 3-4. osztály számára 
Előkészítő és preventív mozgásformák 20 + folyamatos 

Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 54 

Manipulatív természetes mozgásformák 70 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 30 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű  

Feladatmegoldásokban 

40 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai ter-

mészetes mozgásformák feladatmegoldásaiban 

30 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmeg-

oldásokban 

14 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorla-

tokban 

36 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős rendszerekben 30 

 

Helyi tanterv (heti 5 óra) 

 

Tematikai egységek 3. évf. 4. évf. 

Előkészítő és preventív mozgásformák 11 + folyamatos 10 + folyamatos 

Hely-, és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 26 33 

Manipulatív természetes mozgásformák 40 30 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű 

feladatmegoldásokban 

18 16 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű  

Feladatmegoldásokban 

22 18 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai természetes mozgásformák feladatmeg-

oldásaiban 

13 24 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

7 7 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító 

és úszógyakorlatokban 

28 27 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabad-

idős rendszerekben 

15 15 

Összesen 180 180 

TESTNEVELÉS  

3. évfolyam 

Célok és feladatok 



 

 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgás-

készségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az 

elsajátítása a legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgás-

mintáinak megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben 

az időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyo-

lultabb 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 for-

málják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhu-

zamosan történjen a már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb játéktevé-

kenységekben 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 teljesítmé-

nyen. 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 felisme-

résében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos tevékenységek köz-

beni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő tanulási helyzetek hoz-

zájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák fejlődéséhez. 

A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési kényszer hozzájárul a felelős-

ségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi kompeten-

ciák 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 differenciálás elvét 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 megfe-

lelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazha-

tó követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a 

természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos fejlesz-

tésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, 

fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és képesség-

fejlesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alap-

vető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a mozgás-

készségek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, 

és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folya-

matában 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 kö-

vetelményeket 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 ke-

resztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan fej-

lesztési 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 fej-

lesztési 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 ön-

tudatnak és a hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák rendsza-

bályainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása az er-

kölcsi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének biztosítása, a 

kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a demokráciára neve-

lés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok tudatos fejlesztést tesz-

nek 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 testne-

velésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampol-

gári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi kommuniká-

ció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. Megha-

tározó 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 játékfe-

ladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segít-

ségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösség-

ben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitott-

ság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport ter-

mészetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív felada-

tokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, mozgásos játé-

kokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, majd az önálló-

ságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli foglalkozáso-

kon, 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 mozgás-

modellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek kialakítása 

kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől nagy hang-

súlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az eredmé-

nyesség 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Előkészítő és preventív mozgásformák 

Órakeret 

11 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 terüle-

tein megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá téte-

le, 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 végre-

hajtásához 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 gya-

korlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, 

párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és különböző eszközö-

ket 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; egyszerű gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfej-

lesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékony-

ságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorla-

tokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok különféle 

eszközökkel. Testséma-, tér- és testérzékelés-fejlesztő, játékos gya-

korlatok. 

 

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtu-

datot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és 

feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

EVP program 

Mérések (1000 m-es futás, 5-ös ugrás, alden próba, úszás, 1 kg-os 

medicinlökés, pulzs, vérnyomásmérés) 

Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban 

és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra:  

tárgy- és környezetkul-

túra, vizuális kommu-

nikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

életvitel, háztartás. 



 

 

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. 

A stressz- és feszültségoldás gyakorlatai. A higiéniával és a környe-

zettudatossággal kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az öltözői, uszodai rend.  

A vívófelszerelésekkel kapcsolatos tudnivalók megismerése. 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a gerinc-

védelem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. Pul-

zusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltételei 

(napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, egészséges 

táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisztasága.  

A biológiai éréssel járó testi változások alapismeretei. 

Stressz és feszültségoldó alapismeretek. Környezettudatosság: taka-

rékosság, 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, egyéni vélemény.tőr, pást, lamé, plaszt-

ron, tus  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása egy-

szerű játékhelyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, válto-

zó körülmények között is optimálisan precíz kialakítása.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú cse-

lekvésbiztonság kialakítása – a helyi feltételek, szabályzás szerinti 

métékben – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Különböző közegekben fordulattal, ritmus- és irányváltással; mani-

pulatív feladatokkal kombinálva; mozgáskapcsolatokban, vonalak, 

bóják, ugrókötél által meghatározott mozgásútvonalakon; változó 

magasságú akadályok beiktatásával; különböző ritmusú és tempójú 

Vizuális kultúra: kife-

jezés, alkotás, vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  



 

 

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 vízben különböző 

tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lépések vezényszóra. 

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 összekap-

csolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a hajlítá-

sokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. Fordula-

tok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid mozgássorok alko-

tása és végrehajtása önállóan vagy párban a fordításokra és fordula-

tokra építve (zenére is). 

 

Tolások, húzások: 

Különböző közegben eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban 

és csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel. 

 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni kom-

petenciáktól 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 megfelelő-

en. „Vándormászás”. 

 

Egyensúlygyakorlatok:  

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és labilis felületen, 

csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi helyzetek megtalálása 

hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, illetve manipulatív eszköz-

használattal. Társas egyensúlygyakorlatok a közös súlypont megtalá-

lásával. Eszközök egyensúlyban tartása mozgásban különböző testré-

szekkel, illetve eszközökkel. Egyéb egyensúlygyakorlatok. 

 

életvitel, háztartás. 

 

Matematika: művele-

tek értelmezése; geo-

metria, mérés, testek. 



 

 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal tükör-

képben és azonosan, társon át. 

 

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, lépegetések 

kézzel („támlázás”) és lábbal különböző támaszhelyzetekben. Elsza-

kadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző támaszhelyzetekből. 

Fel-, le-, átmászások eszközökre nehezített feltételekkel. 

 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

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; mozgás-

irány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvo-

nala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társ-

sal, 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, mozgáskap-

csolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, állóképesség, 

erő, akadályverseny vívóállás, kitörés.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

40 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.  

A bátor, sikerorientált, motivált tanulásmegalapozása, ezzel hozzájáru-

lás a szabadidős aktivitások és játéktevékenységek mindennapi életben 

való használatához. A finommotorika fejlesztése – a helyi feltételek, 

szabályzás szerinti mértékben – a Kölyökatlétika mozgásanyagának 

beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból. Kü-

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 



 

 

lönböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elka-

pása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, felső, 

mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, irányba és 

távolságra haladó mozgás közben. Gurítások, dobások és elkapások 

egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. Labdaátadások 

játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és hármas kapcso-

latok kialakítása játékhelyzetekben.  

 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakza-

tokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebes-

séggel és/vagy irányban társak között mindkét láb használatával. Bel-

ső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd használata feladatmegoldá-

soknál. „Dekázás” mindkét láb használatával. Rúgások a lábfej kü-

lönböző részeivel helyből, mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. 

Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra.  

 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, sebes-

séggel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; labda-

dobással, 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 (zsi-

nór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll csök-

kentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és azono-

san. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban: 

 A tőr szabályos fogása, szúrás  

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikeres-

ségre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos 

versenyek. Figyelemfejlesztő játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal ösz-

szefüggésben. 

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, tőr, penge, pengevonal, pást. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fe-

ladatmegoldásokban  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. Egy-

szerű, 2-4 mozgásforma összekapcsolása rendezett, esztétikus végre-

hajtás mellett. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak moz-

gásának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges ké-

pességek 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 idő-

beliség (ritmus) és dinamika (erősség) összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a má-

sik 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 anélkül kéz-

állásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás 

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni kompe-

tenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy 

minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- és gúla jellegű 

gyakorlatok. Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy 

játszótéri eszközökön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában tornagyakor-

latok részben önálló alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; 

kötél- és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű má-

szás); egyszerű 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, dina-

mikája keltette hatása mozgás általi kifejezése a gyermeki képzelőe-

rő, kreativitás segítségével. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. A motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb megér-

tése és végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú 

motívumfüzérek, gyermektáncok. 

Ritmusgyakorlatok egész testtel, a különböző testrészek ritmusában 

egyszerű párhuzamosságok kivitelezése. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Ének-zene:  

magyar népi mondó-

kák, népi gyermekjá-

tékok, mozgásos imp-

rovizáció, ritmikai 

ismeretek. 



 

 

Tornához és tánchoz kapcsolódó játékok, versenyek, bemutatók: 

Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok, kreatív és kooperatív 

játékok tornajellegű mozgásformák illesztésével. Népi játékok ének-

re, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra 

épülő egyszerű torna- és táncbemutatók.  

Vezényszóra lépések előre hátra, kitörés. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, a torna és a testnevelés szavak tar-

talmának megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határai átlépésé-

vel kapcsolatos kockázatok létezésének elfogadása. A tanult dalok 

szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok, ünnepek 

elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv moz-

gásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató (met-

rum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fela-

datmegoldásokban 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többszöri, rövid ideig történő fenn-

tartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétikai vagy ahhoz hasonló 

játékokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontossá-

gú 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 pon-

tosságra 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, erőki-

fejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt. 

Vívó, úszó lábtechnika. 

 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egy lábon, különböző síkokban; 

távolugrás-kísérletek elugrósávból guggoló- és/vagy 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-

seink.  

 

Matematika: geomet-

ria, mérés, testek. 

 

Vizuális kommuniká-

ció: közvetlen tapasz-

talás útján szerzett 

élmények feldolgozá-

sa, látványok megfi-

gyelése, leírása. 



 

 

lépőtechnikával; magasugrás-kísérletek átlépő technikával; komplex 

futó- és ugróiskolai gyakorlatvariációk. 

 

Dobások mozgásformái: 

Egy- és kétkezes hajító-, lökő- és vetőmozdulatok célra, változó tá-

volságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások előké-

szítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a helyi fel-

tételek, szabályzás szerinti mértékben a Kölyökatlétika versenyrend-

szerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladat-

játékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és csoportos 

ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása kont-

rollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult mozgá-

sok vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök elne-

vezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, dobó-

ritmus, sarok-talpgördülés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és fela-

dathelyzetben 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 hozzájáru-

lás 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 meg-

erősítése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív viszo-

nyának további megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Legalább két sportjáték megalapozása a természetes mozgásformák 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 



 

 

keretében, a helyi tantervben rögzített választás szerint 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok köz-

ben; 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, a kosárlabdában. 

 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, lég-

gömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek nehe-

zedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak alkal-

mazása rombuszalakzatban. Területnyitás támadásban. Területszűkí-

tés védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból. Passzgyakorlatok. 

Ismerkedés a kapusjátékkal. 

 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Játék létszámazonos, létszámfölényes helyzetekben labdarúgás, szi-

vacskézilabda, minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú 

cicajátékok labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai játé-

kok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

Figyelemfejlesztő játékok 

 

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. 

 

Matematika:  

számolás, térbeli tájé-

kozódás, összehasonlí-

tások, geometria. 

 

Magyar nyelv- és iro-

dalom: kommunikáci-

ós jelek felismerése és 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai vég-

rehajtás, kooperatív játék, labdabirtoklás, emberelőny, esélykiegyenlítés, 

győzelem, vereség.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való igazo-

dás próbálkozások. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok végzése során a mindennapokban 

szükséges önvédelem szerepének tudatosítás.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  

A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a 

társak tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a mozgásvég-

rehajtással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások haladás előre hátra a testi erő kihasználásával. 

Társas egyensúly-kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, 

birkózó jellegű küzdelmek (grundbirkózás), esések és tompításaik 

előre, hátra, oldalra, le, át, gurulások tompítása.  

Távolságtartás vívás közben. 

Vívótávolság tartása. 

Támadó és védekező állás. 

 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, küz-

dőjátékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és cso-

portos kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorla-

tok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendsze-

re, a sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi alapismeretek a minden-

napokban. Egyéni küzdelem. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tompítás, grundbirkózás, judo, cselgáncs, esés, karate, boksz, önvédelem, 

menekülés, szabadítás, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, agresszivitás, 

tisztelet, önszabályozás. védekezés, támadás, pengeütés,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret 

28 óra  

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi sza-

bályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az uszo-

dai szabályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biztosí-

tása előírt (a két évfolyamon együttesen).  
A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési 

gyakorlatok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a légzés-

szabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez 

szoktató gyakorlatok koordinációs és erőfejlesztő céllal. 

Vizuális kultúra: 

 tárgy- és környezet-

kultúra. 

 

Környezetismeret:  

a víz tulajdonságai, 

testünk, életműködése-

ink. 



 

 

 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató-, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjá-

tékok eszközökkel, vízilabda-, illetve vízben röplabdajellegű labdás 

játékok, egyéb játékok különféle eszközökkel.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és 

higiéniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás 

rávezető gyakorlataiban. 

 

Legalább egy úszásnem oktatása az helyben meghatározott óraszám 

függvényében. 

 

Hátúszás: 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 

Feladatok háton: felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, csí-

pőemelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; felfekvés hátra se-

gítséggel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás há-

ton. 

Hátúszás lábtempó: siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás lábtempó segítség-

gel és önállóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó össze-

kapcsolása; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, a levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése: hátúszás 

lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai 

gyakorlatai. 

Gyorsúszás: 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka. légvétel, 

ritmus). 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése: gyorsúszás technikai fela-

datok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 

Gyorsúszás levegővétele: a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulás-

sal”; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő idő-

tartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merü-

lő gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai koordináci-

ós céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő céllal. 



 

 

 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, 

játékos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, 

vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok kü-

lönféle eszközökkel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, 

az uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom 

mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos érzé-

sek kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felfekvés, gyorsúszás, hátúszás, fejesugrás, késleltetés, levegővétel, merü-

lés, mentés, életvédelem, örvény, pánik, félelem, fáradtság. 

 

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 kipró-

bálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

háttér formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszkö-

zökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás 

játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, korcsolya, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi csa-

patversenyek, 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.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

közlekedési ismeretek. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  

 



 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. Önálló pulzusmé-

rés. 

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 betar-

tásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok megismerése.  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehaj-

tása. 

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 mozgástanu-

lási 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 meg-

erősödése. 

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 leug-

rás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben többnyi-

re biztosan uralt 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, rendezettségre törek-

vő 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 betartása. 

A sportszerű küzdésre, az asszertív viselkedésre törekvés. 

A 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 négy 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. 



 

 

TESTNEVELÉS 

4. évfolyam 

Célok és feladatok 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgás-

készségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az 

elsajátítása a legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgás-

mintáinak megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben 

az időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyo-

lultabb 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 for-

málják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással párhu-

zamosan történjen a már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb játéktevé-

kenységekben 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 teljesítmé-

nyen. 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 felisme-

résében és egyre tudatosabb alkalmazásában nyilvánul meg. A mozgásos tevékenységek köz-

beni kooperációs és kommunikációs lehetőségek, kreativitást igénylő tanulási helyzetek hoz-

zájárulnak a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák fejlődéséhez. 

A játéktevékenység nehezedő feladathelyzetei előidézte döntési kényszer hozzájárul a felelős-

ségteljes viselkedés formálódásához, a szociális és társadalmi, egyéni és közösségi kompeten-

ciák 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 differenciálás elvét 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 megfe-

lelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazha-

tó követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a 

természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos fejlesz-

tésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, 

fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és képesség-

fejlesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják az alap-



 

 

vető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a mozgás-

készségek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább fejlődnek, 

és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének folya-

matában 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 kö-

vetelményeket 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 ke-

resztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan fej-

lesztési 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 fej-

lesztési 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 ön-

tudatnak és a hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák rendsza-

bályainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása az er-

kölcsi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének biztosítása, a 

kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a demokráciára neve-

lés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok tudatos fejlesztést tesz-

nek 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 testne-

velésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampol-

gári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi kommuniká-

ció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. Megha-

tározó 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 játékfe-

ladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segít-

ségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösség-

ben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitott-

ság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport ter-

mészetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív felada-

tokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, mozgásos játé-

kokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, majd az önálló-

ságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli foglalkozáso-

kon, 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 mozgás-

modellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek kialakítása 

kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. A kezdetektől nagy hang-

súlyt kell fektetni a megjelenítésre, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az eredmé-

nyesség 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. 

 

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 terüle-

tein megszerzett elemi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testnevelés optimális tanulási környezetének további erősítése. 

Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megszokottá téte-

le, 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 végre-

hajtásához 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 gya-

korlatsorok zenére. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, 

párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és különböző eszközö-

ket 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; egyszerű gyermekaerobik gyakorlatsorok erőfej-

lesztő és aerob állóképesség-fejlesztő jelleggel. Ízületi mozgékony-

ságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorla-

tokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok különféle 

eszközökkel. Testséma-, tér- és testérzékelés-fejlesztő, játékos gya-

korlatok. 

 

Játék: 

A térbeli tudatosságot, az energiabefektetés tudatosságát és a testtu-

datot alakító, koordinációfejlesztő szerepjátékok, szabályjátékok és 

feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

 

Környezetismeret: 

tájékozódási alapisme-

retek. 

 

Vizuális kultúra:  

tárgy- és környezetkul-

túra, vizuális kommu-

nikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

életvitel, háztartás. 



 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

EVP program 

Mérések (1000 m-es futás, 5-ös ugrás, alden próba, úszás, 1 kg-os 

medicinlökés, pulzs, vérnyomásmérés) 

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. 

A stressz- és feszültségoldás gyakorlatai. A higiéniával és a környe-

zettudatossággal kapcsolatos ismeretek tudatos alkalmazása.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az öltözői, uszodai rend.  

A vívófelszerelésekkel kapcsolatos tudnivalók megismerése. 

A bemelegítés és levezetés alapvető szabályainak ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzői, fontossága, a gerinc-

védelem szabályai. 

A szervezet terhelésével, edzésével kapcsolatos elemi ismeretek. Pul-

zusmérés. 

A tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek bővülése. 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltételei 

(napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, egészséges 

táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisztasága.  

A biológiai éréssel járó testi változások alapismeretei. 

Stressz és feszültségoldó alapismeretek. Környezettudatosság: taka-

rékosság, 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, egyéni vélemény.tőr, pást, lamé, plaszt-

ron, tus  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, 

legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Fentiek alkalmazása egy-

szerű játékhelyzetekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgáskoordináció fejlődésével párhuzamosan az alapvető hely- és 

helyzetváltoztató mozgásformák stabillá és automatizálttá tétele, válto-

zó körülmények között is optimálisan precíz kialakítása.  

Az alapvető mozgáskészségek tanulásának folyamatában nagyfokú cse-

lekvésbiztonság kialakítása – a helyi feltételek, szabályzás szerinti 

métékben – a Kölyökatlétika mozgásanyagának beépítésével. 

Az egyéni, a páros és a csoportos tanuláshoz szükséges személyes és 

szociális kompetenciák továbbfejlesztése. 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: 

Különböző közegekben fordulattal, ritmus- és irányváltással; mani-

pulatív 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 vízben különböző 

tértárgyak, akadályok kerülésével, egyéb taktikai feladatokkal.  

Lépések vezényszóra. 

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 összekap-

csolása futásból felugrással, illetve különböző eszközökkel. Rövid 

mozgássorok alkotása és végrehajtása önállóan vagy párban a hajlítá-

sokra és nyújtásokra építve (zenére is). 

 

Fordítások és fordulatok: 

Fordítások különböző helyváltoztató mozgásokhoz kapcsolva. Fél és 

egész fordulat helyben, ugrással különböző eszközökön is. Fordula-

tok manipulatív eszközökkel kombinálva. Rövid mozgássorok alko-

tása és végrehajtása önállóan vagy párban a fordításokra és fordula-

tokra építve (zenére is). 

 

Tolások, húzások: 

Különböző közegben eszközök húzása és tolása egyénileg, párokban 

és csoportokban fokozódó erőkifejtéssel, különböző eszközökkel és 

testrészekkel. 

 

Emelések és hordások: 

Társemelések és társhordások csoportokban, illetve az egyéni kom-

petenciáktól 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 megfelelő-

en. „Vándormászás”. 

 

Egyensúlygyakorlatok:  

Különböző testrészeken és testhelyzetekben stabil és labilis felületen, 

Vizuális kultúra: kife-

jezés, alkotás, vizuális 

kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

életvitel, háztartás. 

 

Matematika: művele-

tek értelmezése; geo-

metria, mérés, testek. 



 

 

csukott vagy bekötött szemmel. Egyensúlyi helyzetek megtalálása 

hely- és helyzetváltoztató mozgásokból, illetve manipulatív eszköz-

használattal. Társas egyensúlygyakorlatok a közös súlypont megtalá-

lásával. Eszközök egyensúlyban tartása mozgásban különböző testré-

szekkel, illetve eszközökkel. Egyéb egyensúlygyakorlatok. 

 

Gurulások, átfordulások: 

Különböző szereken, eszközökön; különböző kiinduló helyzetekből, 

előzetes és utólagos mozgással, egyensúlygyakorlatokkal, illetve 

manipulatív mozgásokkal összekapcsolva. Társsal, társakkal tükör-

képben és azonosan, társon át. 

 

Támaszok: 

Haladás kéztámaszos helyzetekben (utánzó mozgásokkal is) komplex 

akadálypályán, nehezített feltételek mellett. Ugrások, lépegetések 

kézzel („támlázás”) és lábbal különböző támaszhelyzetekben. Elsza-

kadás a talajtól kézzel és/vagy lábbal különböző támaszhelyzetekből. 

Fel-, le-, átmászások eszközökre nehezített feltételekkel. 

 

A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játé-

kok: 

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; mozgás-

irány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvo-

nala; a mozgás kiterjedése. 

Az energiabefektetés tudatossága: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás. 

Kapcsolatok, kapcsolódások: testrészekkel; tárgyakkal és/vagy társ-

sal, 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, mozgáskap-

csolat, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, állóképesség, 

erő, akadályverseny vívóállás, kitörés.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Manipulatív természetes mozgásformák 

Órakeret 

30 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.  

A bátor, sikerorientált, motivált tanulásmegalapozása, ezzel hozzájáru-

lás a szabadidős aktivitások és játéktevékenységek mindennapi életben 

való használatához. A finommotorika fejlesztése – a helyi feltételek, 

szabályzás szerinti mértékben – a Kölyökatlétika mozgásanyagának 

beépítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Dobások (gurítások) és elkapások: 

Egy- és kétkezes gurítások és dobások helyből, majd haladásból. Kü-

lönböző ívben és sebességgel érkező labdák és egyéb eszközök elka-

pása párban és csoportokban nehezített feltételek mellett. Alsó, felső, 

mellső dobások párban és csoportokban különböző erővel, irányba és 

távolságra haladó mozgás közben. Gurítások, dobások és elkapások 

egyszerű cselekkel és egyéb feladatokkal kombinálva. Labdaátadások 

játékhelyzetekben. Kapura dobások talajról. Páros és hármas kapcso-

latok kialakítása játékhelyzetekben.  

 

Rúgások, labdaátvételek lábbal: 

Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakza-

tokban. Labdavezetés- és labdakontroll-gyakorlatok váltakozó sebes-

séggel és/vagy irányban társak között mindkét láb használatával. Bel-

ső csüd, teli csüd, teljes csüd, külső csüd használata feladatmegoldá-

soknál. „Dekázás” mindkét láb használatával. Rúgások a lábfej kü-

lönböző részeivel helyből, mozgásból. Játékos passzgyakorlatok. 

Kézből rúgásfeladatok meghatározott célra, távolságra.  

 

Labdavezetések kézzel: 

A társsal azonosan, illetve tükörképben; váltakozó irányban, sebes-

séggel, akadályok felhasználásával; kreatív feladatalkotással; labda-

dobással, 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 (zsi-

nór) fölött különböző magasságban és ívben a vizuális kontroll csök-

kentésével; egyénileg, párban és csoportban, tükörképben és azono-

san. Ütések tenyeres és fonák mozgásmintával; szervaszerűen. 

 

A manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban: 

 A tőr szabályos fogása, szúrás  

Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok, alkotó és 

kooperatív játékok. Népi gyermekjátékok. A manipulatív mozgásokat 

alkalmazó, pontosságra, csökkenő hibaszázalékra, növekvő sikeres-

ségre, kreatív eszközhasználatra irányuló egyéni, páros és csoportos 

versenyek. Figyelemfejlesztő játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

életvitel, háztartás. 



 

 

Bonyolultabb játékfeladatok által megkövetelt, szabályok szerinti 

eszközhasználat.  

A manipulatív eszközhasználati technikák vezető műveletei. 

Térbeli és energiabefektetésbeli ismeretek az eszközhasználattal ösz-

szefüggésben. 

Az eszközkezelés lehetőségeinek megkülönböztetése. 

A játékfeladat által megkövetelt szabályok szerinti eszközhasználat 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, 

fonák, dekázás, tőr, penge, pengevonal, pást. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű fe-

ladatmegoldásokban  

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A tanult tornaelemek, táncmozdulatok felismerése, végrehajtása. Egy-

szerű, 2-4 mozgásforma összekapcsolása rendezett, esztétikus végre-

hajtás mellett. 

Nyújtott karú támaszhelyzetek. Eredményes mászókulcsolás. 

Magabiztos statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek. 

Egyszerű tánclépésekkel, a zene ritmusára a tanár, a pár, a társak moz-

gásának többnyire sikeres követése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felelősségteljes gyakorlás révén az önálló tanuláshoz szükséges ké-

pességek 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 idő-

beliség (ritmus) és dinamika (erősség) összehangolása. 

Ösztönzés az együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a má-

sik 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 anélkül kéz-

állásba; kézenátfordulás oldalt, emelés zsugorfejállásba; felugrás 

kéztámasszal különböző szerekre; támaszugrások az egyéni kompe-

tenciákhoz igazodva talajról, ugródeszkáról és/vagy 

minitrambulinról, egyéni-páros-társas egyensúly- és gúla jellegű 

gyakorlatok. Alaplendület és leugrás gyűrűn és/vagy nyújtón és/vagy 

játszótéri eszközökön. 3-6 mozgásforma kapcsolatában tornagyakor-

latok részben önálló alkotása és végrehajtása egyénileg és párokban; 

kötél- és/vagy rúdmászás kísérletek mászókulcsolással (3 ütemű má-

szás); egyszerű gyermek aerobikgyakorlatok. 

 

Tánc: 

Kreatív tánc különböző ritmusú, tempójú zenére.  

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Ének-zene:  

magyar népi mondó-

kák, népi gyermekjá-

tékok, mozgásos imp-

rovizáció, ritmikai 

ismeretek. 



 

 

A fantázia és képzelet megjelenítése játékosan, önállóan alkotott 

mozgásokon keresztül zenére (kreatív tánc). A zene hangulata, dina-

mikája keltette hatása mozgás általi kifejezése a gyermeki képzelőe-

rő, kreativitás segítségével. 

Páros vagy társas táncfolyamatok összhangban. A motívumismeret 

bővülése és az adott tánc(ok) struktúrájának egyre mélyebb megér-

tése 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 ének-

re, dalra, zenére. Kreativitásra, esztétikumra és mozgáspontosságra 

épülő egyszerű torna- és táncbemutatók.  

Vezényszóra lépések előre hátra, kitörés. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornamozgások megnevezése, a torna és a testnevelés szavak tar-

talmának megkülönböztetése. Baleset- és sérülésveszélyes helyzetek 

elkerülésének módjai, a személyes teljesítőképesség határai átlépésé-

vel kapcsolatos kockázatok létezésének elfogadása. A tanult dalok 

szövege, a tanult táncokhoz kapcsolódó népi hagyományok, ünnepek 

elnevezései.  

A táncjellegű feladatmegoldások a Tánc és dráma kerettanterv moz-

gásanyagával összekapcsolhatók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gurulás, fellendülés, kéztámasz, spicc, egyensúlygyakorlat, tornaelem, 

alátámasztási pont, aerobik, pontozás, párvezetés, tánc, ütemmutató (met-

rum), szinkópa, szünet, táncház, fonó, „játszó”, felkérés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az atlétika jellegű fela-

datmegoldásokban 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok 

vezető műveleteinek ismerete.  

Különböző intenzitású mozgások többszöri, rövid ideig történő fenn-

tartása játékos, változó körülmények között, illetve játékban.  

Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétikai vagy ahhoz hasonló 

játékokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A futó-, ugró- és dobóiskola alapgyakorlatainak fokozódó pontossá-

gú 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 pon-

tosságra 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: 

Környezetismeret: 

testünk, életműködé-



 

 

egyenletes és változó, illetve váltakozó ritmussal, sebességgel, erőki-

fejtéssel, lépéstávolsággal és/vagy lépésfrekvenciával; 

komplex akadálypályán;  

vágtafutás; tartós futás különböző terepeken; rajtgyakorlatok és a 

guggolórajt. 

Vívó, úszó lábtechnika. 

 

Ugrások és szökdelések ugrásformái:  

Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság és  

-magasság változtatásával, páros és egy lábon, 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 tá-

volságra, különböző kiinduló helyzetekből. A forgómozgások előké-

szítő gyakorlatai. 

Hajítómozgások 3 lépéses dobóritmusban. 

 

Az atlétikai jellegű mozgások alkalmazása játékokban és a helyi fel-

tételek, szabályzás szerinti mértékben a Kölyökatlétika versenyrend-

szerében: 

A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladat-

játékok, kreatív és kooperatív játékok, önálló, páros és csoportos 

ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. 

A Kölyökatlétika eszközkészletének sokoldalú felhasználása kont-

rollált csapatversenyek formájában.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az energia-befektetés tudatosságának összetevői. A futó-, ugró- és 

dobófeladatokhoz tartozó mozgások megnevezései, a tanult mozgá-

sok vezető műveletei, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök elne-

vezései. 

A Kölyökatlétikai versenyforma ismerete, az egyéni szerepvállalás 

fontossága a csapat eredményessége érdekében.  

Közös szervezés, egymás teljesítményének értékelése és elfogadása. 

seink.  

 

Matematika: geomet-

ria, mérés, testek. 

 

Vizuális kommuniká-

ció: közvetlen tapasz-

talás útján szerzett 

élmények feldolgozá-

sa, látványok megfi-

gyelése, leírása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, dobó-

ritmus, sarok-talpgördülés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechni-

kai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat a manipulatív természetes mozgásformák gyakorló- és fela-

dathelyzetben 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 hozzájáru-

lás 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 meg-

erősítése.  

A tevékenységek során az énközpontúság csökkentése, ezáltal a taktikai 

gondolkodás további fejlesztése, az egyén csapathoz való pozitív viszo-

nyának további megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Legalább két sportjáték megalapozása a természetes mozgásformák 

keretében, a helyi tantervben rögzített választás szerint 

Általános technikai és taktikai tartalmak: 

Támadó és védő feladatok terület- és emberfogással kisjátékok köz-

ben; 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, a kosárlabdában. 

 

Miniröplabda: 

Kosárérintés és alkarérintés, alsó egyenes nyitás puha labdákkal, lég-

gömbbel egyénileg, párokban, csoportokban. 

 

Labdarúgás: 

Rúgások kapura és társhoz belsővel, belső csüddel, teljes csüddel, 

labdaátvételek; labdakontroll-gyakorlatok, lövő- és testcselek nehe-

zedő feltételek mellett. A kispályás labdarúgás szabályainak alkal-

mazása rombuszalakzatban. Területnyitás támadásban. Területszűkí-

tés védekezésben. Kapusok szerepe védekezésben, támadásban. 

 

Szivacskézilabda: 

Kapura dobási kísérletek helyből, nekifutásból. Passzgyakorlatok. 

Ismerkedés a kapusjátékkal. 

 

Sportjáték-előkészítő (kis)játékok: 

Játék létszámazonos, létszámfölényes helyzetekben labdarúgás, szi-

vacskézilabda, minikosárlabda (streetball) jelleggel; kis létszámú 

cicajátékok labdarúgás-, kézilabda-, kosárlabda jelleggel, fokozatos 

szabálybevezetéssel; területfoglaló, menekülő-üldöző taktikai játé-

kok; palánkkosárlabda, miniröplabda, vonaljátékok, (kooperatív) 

zsinórlabda, átfutós röplabda puha labdákkal; sportjátékok rögtönzött 

mérkőzései kis létszámú csapatokkal, egyszerűsített szabályokkal. 

Figyelemfejlesztő játékok 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs formák és jelek felismerése a csapatjáték során. A 

kisjátékokhoz szükséges sportági alapszabályok ismerete. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció. 

 

Matematika:  

számolás, térbeli tájé-

kozódás, összehasonlí-

tások, geometria. 

 

Magyar nyelv- és iro-

dalom: kommunikáci-

ós jelek felismerése és 

értelmezése. 



 

 

Törekvés a társas szabályok betartására. A sportszerű viselkedést 

igénylő helyzetek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Labdaív, területvédés, cselezés, emberfogás, területfoglalás, technikai vég-

rehajtás, kooperatív játék, labdabirtoklás, emberelőny, esélykiegyenlítés, 

győzelem, vereség.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő 

jellegű feladatmegoldásokban 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Elemi eséstechnikák ismerete, balesetmentes végrehajtása. 

A támadó- és védőmozgások során az ellenfél mozgásaihoz való igazo-

dás próbálkozások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önvédelmi és küzdő feladatok végzése során a mindennapokban 

szükséges önvédelem szerepének tudatosítás.  

Az önfegyelem és önszabályozás továbbfejlesztése.  

A sportszerű küzdés iránti igény erősítése.  

A sportszerű küzdések, együttműködő feladatok végrehajtása során a 

társak tiszteletének erősítése.  

A taktikai gondolkodás egyre gyakoribb összekapcsolása a mozgásvég-

rehajtással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdőjátékok előkészítésének gyakorlata: 

Tolások és húzások haladás előre hátra a testi erő kihasználásával. 

Társas egyensúly-kibillentő gyakorlatok. Szabadulás fogásokból, 

birkózó jellegű küzdelmek (grundbirkózás), esések és tompításaik 

előre, hátra, oldalra, le, át, gurulások tompítása.  

Távolságtartás vívás közben. 

Vívótávolság tartása. 

Támadó és védekező állás. 

 

Küzdőjátékok:  

Szabály- és feladatjátékok önvédelmi, illetve küzdőelemekkel, küz-

dőjátékok, játékok kooperatív erőfejlesztő tartalommal, páros és cso-

portos kötélhúzó versenyek, páros küzdések.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mozgásos feladatok végrehajtásának vezető műveletei, a gyakorla-

tok fogalmi készlete, a küzdés baleset-megelőzési és szabályrendsze-

re, a sportszerű küzdés rítusa, önvédelmi alapismeretek a minden-

napokban. Egyéni küzdelem. 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tompítás, grundbirkózás, judo, cselgáncs, esés, karate, boksz, önvédelem, 

menekülés, szabadítás, feszítés, dobás, kiemelés, kitolás, agresszivitás, 

tisztelet, önszabályozás. védekezés, támadás, pengeütés,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és 

úszógyakorlatokban 

Órakeret 

27 óra  

Előzetes tudás  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gyorsúszás vagy hátúszás közül egy úszásnem választása. 

Az uszodában szükséges magatartási, higiéniai és balesetvédelmi sza-

bályrendszer tudatosítása, a személyes felelősség kialakítása és az uszo-

dai szabályok betartása. 

Egy úszásnem (gyorsúszás vagy hátúszás) technikájának rögzítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biztosí-

tása előírt (a két évfolyamon együttesen).  
A vízhez szoktatás gyakorlatai: 

Járás a vízben; medence szélén végzett úszómozdulatok; merülési 

gyakorlatok; vízbeugrások; siklás- és lebegési gyakorlatok, a légzés-

szabályozást segítő gyakorlatok; ismerkedés a mélyvízzel. 

A téri tájékozódás, térérzékelés fejlesztése kisvízben. Játékos vízhez 

szoktató gyakorlatok koordinációs és erőfejlesztő céllal. 

 

Játékok a vízben: 

Vízhezszoktató-, úszó-, vízbeugró-, merülőgyakorlatok, vízi csapatjá-

tékok eszközökkel, vízilabda-, illetve vízben röplabdajellegű labdás 

játékok, egyéb játékok különféle eszközökkel.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A vízhez szoktatás gyakorlatai, a vizes környezet balesetvédelmi és 

higiéniai rendszabályai. 

Vízbiztonság, siklás hason és háton. Tudatos levegővétel az úszás 

rávezető gyakorlataiban. 

 

Legalább egy úszásnem oktatása az helyben meghatározott óraszám 

függvényében. 

 

Hátúszás: 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka). 

Feladatok háton: felfekvés a hátra kapaszkodással, fejbeállítás, csí-

pőemelés; háton lebegés segítséggel és önállóan; felfekvés hátra se-

gítséggel és önállóan; lebegés háton önállóan; lebegés és siklás há-

ton. 

Hátúszás lábtempó: siklás háton; hátúszó lábtempó úszólappal és 

labdával; hátúszó lábtempó, segítséggel; hátúszás lábtempó segítség-

gel és önállóan; háton lebegés, siklás és a hátúszás lábtempó össze-

kapcsolása; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek, a levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó összhangjának megteremtése: hátúszás 

lábtempó, késleltetett kartempó; hátúszás kar- és lábtempó technikai 

gyakorlatai. 

Gyorsúszás: 

Szárazföldi rávezető gyakorlatok (karmunka, lábmunka. légvétel, 

ritmus). 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

Vizuális kultúra: 

 tárgy- és környezet-

kultúra. 

 

Környezetismeret:  

a víz tulajdonságai, 

testünk, életműködése-

ink. 



 

 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése: gyorsúszás technikai fela-

datok; gyorsúszás kar- és lábtempó gyakorlása. 

Gyorsúszás levegővétele: a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulás-

sal”; gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás közben; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral-

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Ugrások, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (növekvő idő-

tartamban); fejesugrás és előkészítő gyakorlatai. 

A téri tájékozódás, tér- és mélységérzékelés fejlesztése úszó és merü-

lő gyakorlatokkal. Adott úszásnem technikai gyakorlatai koordináci-

ós céllal. Játékos páros és társas vízi feladatok erőfejlesztő céllal. 

 

Vízhez kötött játékok: 

Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, 

játékos úszógyakorlatok; játékos vízi csapatversenyek eszközökkel, 

vízilabda-, illetve röplabdajellegű labdás játékok, egyéb játékok kü-

lönféle eszközökkel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A választott úszástechnikával kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, 

az uszoda élet- és balesetvédelmi ismeretei, önbizalom és bizalom 

mások iránt, az úszástanulással, vízben mozgással kapcsolatos érzé-

sek kommunikációja, irányítás általi alkalmazkodás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felfekvés, gyorsúszás, hátúszás, fejesugrás, késleltetés, levegővétel, merü-

lés, mentés, életvédelem, örvény, pánik, félelem, fáradtság. 

 

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 kipró-

bálása. 

A kihívást jelentő, új sportágak révén a mozgás iránti pozitív érzelmi 

háttér formálása. 

Az aktív szabad játék, majd a rekreáció a későbbi egészséget fenntartó, 

fejlesztő funkciójának megalapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Szabad, aktív játéktevékenység; szabad mozgás a természetben vál-

tozatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon 

és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszkö-

zökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás 

játékok különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, korcsolya, 

karate, nordic-walking, vívás. Egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek. Gyermekjóga gyakorlatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

közlekedési ismeretek. 

 

Környezetismeret: tes-

tünk, életműködéseink; 

időjárás, éghajlat.  



 

 

 

Az alternatív, szabadidős mozgásos tevékenységekben megvalósítha-

tó játékok. 

A választott mozgásrendszerhez illeszkedő játékok, ügyességi csa-

patversenyek, 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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, szabadidő, játékszervezés, bőrbetegség, kullancs, UV-sugárzás,  

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. Önálló pulzusmé-

rés. 

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 betar-

tásában és a sportszerűen viselkedés terén.  

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok megismerése.  

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehaj-

tása. 

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 mozgástanu-

lási 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 meg-

erősödése. 

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 leug-

rás. 

Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 

Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben többnyi-

re biztosan uralt 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, rendezettségre törek-

vő 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 betartása. 

A sportszerű küzdésre, az asszertív viselkedésre törekvés. 

A 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 négy 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. 

 



 

 

MATEMATIKA „A” változat 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

 

Tematikai egységek 5-6. osztály 7-8. osztály 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 
6+folyamatos 7+folyamatos 

2. Számtan, algebra 116 81 

3. Függvények, az analízis elemei 20 25 

4. Geometria 53 50 

5. Statisztika, valószínűség 12 13 

Számonkérés (14 óra), ismétlés (6 óra),  

Szabadon felhasználható órakeret (25 óra) 
45 40 

Összesen 252 216 

 

Helyi tanterv 

 

5. évfolyam (heti 4 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombina-

torika, gráfok 
4 + folyamatos 

2. Számtan, algebra 74 

3. Függvények, az analízis elemei 13 

4. Geometria 34 

5. Statisztika, valószínűség 9  

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, kompetenciafejlesz-

tés) 
10 

Összesen 144 

 



 

 

6. évfolyam (heti 4 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 
2 óra + folyamatos 

2. Számtan, algebra 80  

3. Függvények, az analízis elemei 9 

4. Geometria 37 

5. Statisztika, valószínűség 4 

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, kompetencia-

fejlesztés) 
12 

Összesen 144 

 

7. évfolyam (heti 4 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombina-

torika, gráfok 
3 + folyamatos 

2. Számtan, algebra 62 

3. Függvények, az analízis elemei 18 

4. Geometria 45 

5. Statisztika, valószínűség 6 

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, kompetenciafejlesz-

tés) 
10 

Összesen 144 

 



 

 

8. évfolyam (heti 4 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombina-

torika, gráfok 
6 + folyamatos 

2. Számtan, algebra 60 

3. Függvények, az analízis elemei 14 

4. Geometria 41 

5. Statisztika, valószínűség 7 

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, kompetenciafejlesz-

tés) 
16 

Összesen 144 

 



 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudás-

rendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a szemé-

lyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljese-

dését. 

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 in-

kább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illesz-

kedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matemati-

kai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sok-

oldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan meg kell ismertetni a tanulókkal a matematika 

belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása), mindezekkel fej-

lesztve a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az össze-

függések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív 

készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák meg-

felelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, 

a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesíté-

sét, 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 fel-

tárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indo-

kol az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a 

fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassab-

ban 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 természettudomány-

ok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma isme-

retanyagának 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 értelmezésé-

nek megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményei-

ben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 



 

 

értelmezése, elemzése. A tanulóktól meg kell követelni 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 pon-

tos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanu-

lók 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 (zseb-

számológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok célszerű felhaszná-

lását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok 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, szöve-

gekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal rá lehet mutatni arra, hogy  milyen előnyöket je-

lenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanítás-

nak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten rendszeresen foglalkozni kell olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Kiemelt szerepet kell szánni  azoknak az 

optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás 

minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan be kell vezetni  a 

matematika feladatokba a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, ér-

tékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő. 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. Az életkor előrehaladtával egyre több példát kell 

bemutatni arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Fel kell hívni a figyelmet 

arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, 

illetve a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, köz-

gazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, illetve 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 bemutatásra kerül a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazása.  A mo-

tivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatá-

nak megismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat né-

hány 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 fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szük-

séges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, 

hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kap-



 

 

jon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igény-

lő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára 

érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak az általános 

iskola matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az 

iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esély-

egyenlőség megvalósulását. 

 



 

 

5–6. évfolyam 

 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjesz-

teni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajátítá-

sa 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 tanu-

lási módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. 

Ehhez szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyene-

ket értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észre-

venni, általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos fe-

ladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, 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 felis-

merjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fo-

kozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazá-

sát. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának né-

hány stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését matema-

tikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, ismerik 

az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. Kés-

zség szinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való műve-

letek végzésében. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

6+folyamatos 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldönté-

se, 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 (próbálgatás-

sal). 

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, rendszerezé-

se adott szempont(ok) szerint. 

A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, 
 



 

 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

fejlesztése. 

Halmazba rendezés adott tulaj-

donság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

A helyes halmazszemlélet kialakí-

tása. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se: 

tárgyak tulajdonságainak kieme-

lése, összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás, tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos működteté-

sével. 

A közös tulajdonságok felismeré-

se, tagadása. 

Informatika: könyvtár-

szerkezet a számítógé-

pen. 

 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használa-

ta (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; 

több; kevesebb; nem; és; vagy; 

minden; van olyan, legalább, leg-

feljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek használa-

tával.  

A lényegkiemelés, a szabályköve-

tő magatartás fejlesztése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

Példák a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

a lényegkiemelés ké-

pességének fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, ered-

mények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 

igényének a kialakítása.  
 

Egyszerű, matematikailag is ér-

telmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írás-

ban. 

Definíció megértése és alkalma-

zása. 

Kommunikációs készség, lényeg-

kiemelés fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: lényegkieme-

lés fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfel-

jebb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

148 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a min-

dennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése. 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 benn-

foglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fo-

galma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhető-

sége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, 

osztás egyjegyű 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 fejlesz-

tése. 

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 számegyene-

sen. 

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása 

számok kirakásával. 

Természetismeret: Ma-

gyarország lakosainak 

száma. 

Negatív szám értelmezése: 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérsék-

let, 

– számolások az időszalagon,  

– földrajzi adatok (magassá-

gok, mélységek). 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok ér-

telmezése matematikai szemlé-

lettel. 

Természetismeret; hon- 

és népismeret:  

földrajzi adatok vizsgála-

ta.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

időtartam számolása idő-

számítás előtti és idő-

számítás utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fej-

ben) és írásban, szemléltetés 

számegyenesen. 

Alapműveletek negatív számok-

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: össze-

hasonlítás, számolás 

földrajzi adatokkal: ten-

gerszint alatti mélység, 



 

 

kal. 

Ellentett, abszolút érték. 

tengerszint feletti magas-

ság szűkebb és tágabb 

környezetünkben (a Föl-

dön). 

Közönséges tört fogalma.  A közönséges tört szemlélteté-

se, kétféle értelmezése, felisme-

rése szöveges környezetben. 

Ének-zene:  

a törtszámok és a hang-

jegyek értékének kapcso-

lata. 

Tizedes tört fogalma. 

A tizedes törtek értelmezése. 

Tizedes törtek jelentése, kiolva-

sása, 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 szor-

zásban, osztásban). 

A számok reciprokának fogalma. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó 

ellenőrzés igényének és képes-

ségének fejlesztése. Önellenőr-

zés, önismeret fejlesztése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A 

számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresz-

tül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados változásai. 

Fegyelmezettség, következetes-

ség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 

műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előze-

tes becslése, ellenőrzése, kerekí-

tése. 

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes alkal-

mazási módjának felismerése, 

alkalmazása. Az egyértelműség 

és a következetesség fontossá-

ga. 

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése. 

 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos ti-

zedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifeje-

zése számokkal: természetes 

szám, racionális szám, pontos 

szám és közelítő szám. 

 

Egyszerű elsőfokú 

egyismeretlenes egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása kö-

vetkeztetéssel, lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása szám-

egyenesen, ellenőrzés behelyette-

sítéssel. 

 

Önálló problémamegoldó ké-

pesség kialakítása és fejlesztése.  

Állítások megítélése igazságér-

tékük szerint. Az egyenlő, nem 

egyenlő fogalmának elmélyíté-

se. 

Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 



 

 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben felmerülő, 

egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség fej-

lesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása mi-

lyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a való-

ságos viszonyok becslése tele-

pülések térképe alapján.  

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 

Magyarország térképéről 

méretarányos távolságok 

meghatározása. 

A saját település, szű-

kebb lakókörnyezet tér-

képének használata. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy nagyí-

tott rajza. 

A százalék fogalmának megis-

merése gyakorlati példákon ke-

resztül. 

Az alap, a százalékérték és a szá-

zalékláb értelmezése, megkülön-

böztetése. 

Egyszerű százalékszámítási fela-

datok arányos következtetéssel. 

Az eredmény összevetése a fel-

tételekkel, a becsült eredmény-

nyel, a valósággal. 

Természetismeret:  

százalékos feliratokat 

tartalmazó termékek jele-

inek felismerése, értel-

mezése, az információ 

jelentősége.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; pénzügyi, gazdasági 

kultúra: árfolyam, inflá-

ció, hitel, betét, kamat. 

Szabványmértékegységek és át-

váltásuk: hosszúság, terület, tér-

fogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti érdekessé-

gek: a hatvanas számrendszer 

kapcsolata idő mérésével. 

Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzé-

sének fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám kap-

csolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejleszté-

se. Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajz készítésénél 

a mértékegységek hasz-

nálata, főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és az idő 

mérése. 

 

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 

ősi magyar mértékegysé-

gek. 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egysze-

rű matematikai problémát tar-

talmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek feldolgo-

zása. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése, gondolatmenet tagolá-

sa. 

Emlékezés elmondott, elolva-

sott történetekre, emlékezést 

segítő ábrák, vázlatok, rajzok 

készítése, visszaolvasása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

olvasási és megértési 

stratégiák kialakítása 

(szövegben megfogalma-

zott helyzet, történés 

megfigyelése, értelmezé-

se, lényeges és lényegte-

len információk szétvá-

lasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek vi-



 

 

zuális megjelenítése kü-

lönböző eszközökkel. 

Egyszerű oszthatósági szabályok 

(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 

100-zal). 

Két szám közös osztói, közös 

többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmá-

nak elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak kivá-

lasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös több-

szörös megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban (fejben). 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

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, 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 egyen-

lőtlenség. Mértékegységek. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pót-

lása. 

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, szabály-

felismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 

szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű ko-

ordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

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. 

Természetismeret: 

tájékozódás a térké-

pen, fokhálózat. 



 

 

Tájékozódási képesség fejleszté-

se. 

Táblázat hiányzó elemeinek pót-

lása ismert vagy felismert szabály 

alapján, ábrázolásuk grafikonon. 

Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak jegyzése: 

tapasztalati függvények, soroza-

tok alkotása.  

A helyes függvényszemlélet meg-

alapozása. 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk derék-

szögű koordináta-rendszerben. 

Megfigyelőképesség, összefüggé-

sek felismerésének képessége, 

rendszerező-képesség fejlesztése. 

Természetismeret: 

időjárás grafikonok. 

Gyakorlati példák elsőfokú függ-

vényekre. 

Az egyenes arányosság grafikon-

ja. 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

 

Sorozat megadása a képzés szabá-

lyával, illetve néhány elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelisme-

rés képességének fejlesztése.  

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc:  

ismétlődő ritmus, 

tánclépés, mozgás 

létrehozása, helymeg-

határozás a sportpá-

lyán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

66 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismeré-

se, 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, terület-

lefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizs-

gálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szer-

kesztésnél: 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 Kapcsolódási pontok 

A tér elemei: pont, vonal, egye-

nes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek (három-

szögek, négyszögek) szemléletes 

fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: pár-

huzamos és merőleges 

egyenesek megfigyelé-

se környezetünkben. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok keresé-

se. 

Két pont, pont és egyenes távol-

sága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

 

Matematikatörténet: Bolyai Já-

nos, Bolyai Farkas 

Körző, vonalzók helyes használa-

ta, két vonalzóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása.  

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

nem nagyobb, nem kisebb) 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Vizuális kultúra: térbe-

li tárgyak síkbeli meg-

jelenítése. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.  

Díszítőminták szerkesztése kör-

zővel. 

Természetismeret: 

földgömb. 

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: labdák, 

karikák stb. 

 

Vizuális kultúra: építé-

szetben alkalmazott 

térlefedő lehetőségek 

(kupolák, víztornyok 

stb.). 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése.  

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. Szögfaj-

ták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Szögmásolás, szögfelezés. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

30°, 60°, 90°, 120°. 

Matematikatörténet: görög betűk 

Szögmérő használata. Fogalom-

alkotás képességének kialakítása, 

fejlesztése. 

Törekvés a pontos munkavégzés-

re. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

görög „abc” betűinek 

használata. 



 

 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcsola-

ta a szög mérésével. 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Adott egyenesre merőleges szer-

kesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése. 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra:  

párhuzamos és merő-

leges egyenesek meg-

figyelése környeze-

tünkben (sínpár, épüle-

tek, bútorok, képkere-

tek stb. élei). 

Téglalap, négyzet kerülete, terü-

lete. 

Adott alakzatok kerületének, terü-

letének meghatározása méréssel, 

számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Udvarok, telkek kerü-

lete. Az iskola és az 

otthon helyiségeinek 

alapterülete. 

Háromszögek csoportosítása ol-

dalak és szögek szerint. 

A háromszög magasságának fo-

galma. 

Tulajdonságok megfigyelése, 

összehasonlítása. Csoportosítás. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: speci-

ális háromszögek a 

művészetben. 

Négyszögek, speciális négyszö-

gek (trapéz, paralelogramma, 

deltoid, rombusz) megismerése. 

Az alakzatok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzzal. 

Alakzatok tulajdonságainak ki-

emelése, összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönböztetés, osztá-

lyokba sorolás különféle tulaj-

donságok szerint. 

 

Háromszög, négyszög, sokszög 

belső és külső szögeinek összege. 

A háromszög belső és külső szö-

geinek összegére vonatkozó isme-

retek megszerzése tapasztalati 

úton.  

Az összefüggések megfigyelteté-

se hajtogatással, méréssel, tépke-

déssel. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek szerkeszté-

se, egyszerűbb esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 

Pontos munkavégzésre törekvés. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

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. 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, halmaz-

szemlélet fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, tulajdonsá-

gainak vizsgálata. 



 

 

Testek csoportosítása adott tulaj-

donságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

 

Vizuális kultúra: egy-

szerű tárgyak, geomet-

riai alakzatok tervezé-

se, makettek készítése. 

A tengelyes tükrözés. 

Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés tulajdonsá-

gai. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

Transzformációs szemlélet fej-

lesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

megfelelő eszközök 

segítségével figyelmes, 

pontos munkavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus alak-

zatok. 

Tengelyesen szimmetrikus há-

romszögek, négyszögek (deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, téglalap, 

négyzet), sokszögek. 

A kör. 

A tengelyes szimmetria vizsgálata 

hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a ter-

mészetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra; ter-

mészetismeret: tenge-

lyesen szimmetrikus 

alakzatok megfigyelé-

se, vizsgálata a műal-

kotásokban. 

Derékszögű háromszög és tenge-

lyesen szimmetrikus háromszö-

gek, négyszögek területe. 

Terület meghatározás átdarabo-

lással. 

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.  

 

Tematikai egység/ Fejlesz-

tési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehe-

tetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Valószínűségi játékok és kísérletek 

dobókockák, pénzérmék segítségével 

(biztos, lehetetlen esemény). 

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti ala-

pon történő kialakítása. 

A figyelem tartósságának 

fejlesztése. 

Kommunikáció és együttmű-

ködési készség fejlesztése a 

 



 

 

páros, illetve csoportmunkák-

ban. 

Valószínűségi kísérletek vég-

rehajtása. 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, 

táblázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figye-

lem gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző ki-

adványokban található grafi-

konok, táblázatok felhaszná-

lásával. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

menetrend adatainak 

értelmezése; kalória-

táblázat vizsgálata. 

 

Informatika: adatke-

zelés, adatfeldolgo-

zás, információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megérté-

se. Számolási készség fejlődé-

se. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok 

(csapadék, hőingado-

zás, napi, havi, évi 

középhőmérséklet). 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, fel-

ismerése. 

 Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolá-

sa. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalma-

zása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása szám-

egyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok meg-

oldása következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használa-

ta. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámí-

tása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. 

Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti 

összefüggések felírása szimbólumokkal). 

 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 szabványmér-

tékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gya-

korlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a te-

rület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont ko-

ordinátáinak a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felis-

merése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának is-

merete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egye-

nes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, me-

rőleges és párhuzamos egyenesek. 

 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmet-

ria felismerése. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és al-

kalmazása feladatok megoldásában. 

 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

 A tanult testek térfogatszámítási módjának ismeretében mindennapja-

inkban 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 

 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstruk-

ciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értel-

mezni 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 alkot-

ni. 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 absztrakci-

ós készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konk-

rét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben 

az évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggé-

sek bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell 

tudni különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkal-

mazni. A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy 

hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az ada-

tok, 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 meg-

oldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldönté-

se csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehető-

séget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegol-

dás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szük-

séges 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 egye-

temes 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 hasz-

nálatára 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 kü-

lönbségek miatt 7. osztálytól ajánlott a tárgy csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű 

lehetőséget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásá-

nak elmélyítésére.  

 

Tematikai egység/ 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, ma- Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél tematikai logika, kombinatorika, gráfok 9 + folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfo-

galmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és 

hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifeje-

zések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egy-

ség 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 gon-

dolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesz-

tése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több szem-

pont alapján a halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, kü-

lönbsége, metszete.  

A részhalmaz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 
 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” kifejezé-

sek használata. 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a lényeges és lényegte-

len megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, „van olyan” 

típusú) állítások igazolása, cáfo-

lata konkrét példák kapcsán. 

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése. 

 

A matematikai bizonyítás előké-

szítése: sejtések, kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítá-

sa. 

 

A gyakorlati élethez és a társtu-

dományokhoz kapcsolódó szöve-

ges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, szö-

veg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; technika, életvitel 

és gyakorlat: számítá-

sos feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

(pl. Hanoi torony) 
 

Egyszerű kombinatorikai felada- A kombinatorikus gondolkodás  



 

 

tok megoldása különféle módsze-

rekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. Né-

hány elem esetén az összes eset 

felsorolása. 

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, lehetet-

len. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

122 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolá-

sa számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megol-

dása 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 kapcso-

lat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értel-

mezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröse-

ik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscso-

portos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelős-

ségvállalás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, végte-

len 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 fejleszté-

se. 

 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes ke-

rekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzé-

se. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz:  

számításos feladatok. 



 

 

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre, egész számok 

körében. 

A hatvány fogalmának kialakítá-

sa, fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos 

alapú hatványok szorzása, osztá-

sa. 

Hatványozásnál az alap és a kite-

vő változásának hatása a hat-

ványértékre. 

 Kémia:  

az anyagmennyiség 

mértékegysége (a 

mól). 

 

Földrajz:  

termelési statisztikai 

adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Kémia: számítási fela-

datok. 

A négyzetgyök fogalma. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra  

(π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel. 

 

Prímszám, összetett szám. Prím-

tényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből. 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti összefüggé-

sek felismerése. 

 

Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, legki-

sebb pozitív közös többszörös. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok alkalma-

zása a törtekkel való műveletek-

nél. 

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  

Két szám legnagyobb közös osz-

tójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív 

közös többszörös megkeresése a 

közös többszörösök közül. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

A következtetési képesség fej-

lesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a felmerü-

lő arányossági feladatok megol-

dása során. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-

rajz:  

arányossági számítá-

sok felhasználása fela-

datmegoldásokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajzok értel-

mezése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben. 

Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  



 

 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Főzésnél a tömeg, az 

űrtartalom és az idő 

mérése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

évtized, évszázad, év-

ezred. 

Az alap, a százalékérték és a szá-

zalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk követ-

keztetéssel, a megfelelő össze-

függések alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a matemati-

ka közötti gyakorlati kapcsolat 

meglátása a gazdasági élet, a kör-

nyezetvédelem, a háztartás köré-

ből vett egyszerűbb példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

 

Feladatok az árképzés: árleszállí-

tás, áremelés, áfa, betétkamat, 

hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó 

bér, valamint különböző termé-

kek (pl. élelmiszerek, növényvé-

dő-szerek, oldatok) anyagösszeté-

tele köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás fej-

lesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű haszná-

lata a számítások egyszerűsítésé-

re, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

 

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok. 

 

Kémia:  

oldatok tömegszázalé-

kos összetételének 

kiszámítása. 

 

Fizika:  

hatásfok kiszámítása. 

Az algebrai egész kifejezés fo-

galma. Egytagú, többtagú, egy-

nemű kifejezés fogalma. Helyet-

tesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való emlé-

kezés. Egyszerű szimbólumok 

megértése és alkalmazása a ma-

tematikában. Betűk használata 

szöveges feladatok általánosítá-

sánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, le-

írása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész kifeje-

zések szorzása racionális szám-

mal, egytagú egész kifejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. 

Egyszerű szimbólumok megérté-

se és a matematikában, valamint a 

többi tantárgyban szükséges egy-

szerű képletalakítások elvégzése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: Kép-

letek átalakítása.  

A képlet értelme, je-

lentősége. Helyettesí-

tési érték kiszámítása 

képlet alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visz-

szavezethető egyismeretlenes 

egyenletek, elsőfokú 

egyismeretlenes egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogal-

mának elmélyítése. Algoritmikus 

gondolkodás továbbfejlesztése. A 

megoldások ábrázolása szám-

egyenesen.  

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: szá-

mításos feladatok.  



 

 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Az ellenőrzés igényének fejlesz-

tés. 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult ma-

tematikai módszerek használatá-

val. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Feladatok például a környezetvé-

delem, az egészséges életmód, a 

vásárlások, a család jövedelmé-

nek ésszerű felhasználása köré-

ből. 

Szövegértelmezés, probléma-

megoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen elkülö-

nítésének, az összefüggések fel-

ismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további fej-

lesztése. 

Igényes kommunikáció kialakítá-

sa. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az egés-

zséges életmóddal, a családi élet-

tel, a gazdaságossággal kapcso-

latban.  

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés.  

A gondolatmenet tago-

lása. 

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, egy-

nemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása de-

rékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értel-

mezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismere-

te, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényáb-

rázolás). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti hozzárende-

lések megjelenítése konkrét ese-

tekben. Függvények és ábrázolá-

suk a derékszögű koordináta-

rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyama-

tok elemzése a grafikon alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz:  

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 

(Példa nem lineáris függvényre: 

f(x) = x
2
, f(x) =׀x׀). 

A mindennapi élet, a tudomá-

nyok és a matematika közötti 

kapcsolat fölfedezése konkrét 

példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

Fizika:  

út-idő; feszültség-

áramerősség. 



 

 

Függvények jellemzése növeke-

dés, fogyás. 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a függvé-

nyek ábrázolására. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyen-

letek grafikus megoldása. 

Helyzetfelismerés: a tanult isme-

retek alkalmazása új helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, értelmezé-

se, készítése: szöveggel vagy 

matematikai alakban megadott 

szabály grafikus megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfo-

galmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzé-

se a környezet szennyezettségé-

vel kapcsolatban. 

Földrajz:  

adatok hőmérsékletre, 

csapadék mennyiségé-

re. 

 

Kémia:  

adatok vizsgálata a le-

vegő és a víz szennye-

zettségére vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezé-

si tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

86 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (tra-

péz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfe-

lelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek ösz-

szegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tü-

körképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfe-

lezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordiná-

táinak 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 el-

végzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismerete-

ket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzfor-

mációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló össze-

hajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-



 

 

tésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, disz-

kusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési kés-

zség, tolerancia. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása olda-

lak, 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 fejleszté-

se. 

Tömör, de pontos szabatos kife-

jezőkészség fejlesztése. A szak-

nyelv minél pontosabb használata 

írásban is. 

 

A háromszögek magassága, ma-

gasságvonala, magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület meghatáro-

zásához. Eredmények becslése. 

Informatika:  

tantárgyi szimulációs 

program. 

A háromszög és a négyszög belső 

és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai Far-

kas, Bolyai János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Tételek megfogalmazása megfi-

gyelés 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 hasz-

nálata írásban is. 

A terület meghatározása átdara-

bolással. 

A kör kerületének közelítése mé-

réssel. 

Számítógépes animáció használa-

ta az egyes területképletekhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

hétköznapi problémák, 

területtel kapcsolatos 

számítás. 

 

Vizuális kultúra: Pant-

heon, Colosseum.  

A tanult síkbeli alakzatok (há-

romszög, trapéz, paralelogramma, 

deltoid) szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges esz-

közök célszerű használata. Átélt 

folyamatról készült leírás gondo-

latmenetének értelmezése (pl. egy 

szerkesztés leírt lépéseiről a fo-

lyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajz készítése. 

 

Földrajz:  

szélességi körök és 

hosszúsági fokok. 

Középpontos tükrözés.  

A középpontos tükrözés tulajdon-

ságai. A középpontos tükörkép 

szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A transzformá-

ciós szemlélet továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: mű-

vészeti alkotások meg-

figyelése a tanult 

transzformációk segít-

ségével. 



 

 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  

A tanult sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se. 

Halmazképző, rendszerező képes-

ség fejlesztése. 

A matematika kapcsolata a ter-

mészettel és a művészeti alkotá-

sokkal: művészeti alkotások vizs-

gálata (Penrose, Escher, Vasa-

rely). 

Gondolkodás fejlesztése szim-

metrián alapuló játékokon keresz-

tül. 

Vizuális kultúra; bio-

lógia-egészségtan: 

középpontosan szim-

metrikus alakzatok 

megfigyelése, vizsgá-

lata a műalkotásokban 

és a természetben. 

Tengelyes és középpontos szim-

metria alkalmazása szerkeszté-

sekben. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: fest-

mények geometriai 

alakzatai. 

Eltolás, a vektor fogalma. 

 

Egyszerű alakzatok eltolt képé-

nek megszerkesztése. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk tulaj-

donságainak felismerése, felhasz-

nálása a fogalmak kialakításánál. 

 

Az egybevágóság szemléletes 

fogalma, a háromszögek egybe-

vágóságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.  

A megfigyelőképesség fejleszté-

se. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: fest-

mények, művészeti 

alkotások egybevágó 

geometriai alakzatai. 

Három- és négyszög alapú egye-

nes hasábok, forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, térfogata.  

Ismerkedés a forgáskúppal, gúlá-

val, gömbbel. 

A halmazszemlélet és a térszem-

lélet fejlesztése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

modellek készítése, 

tulajdonságainak vizs-

gálata. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismereteki:  

történelmi épületek 

látszati képe és alap-

rajza közötti összefüg-

gések megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: térbe-

li tárgyak síkbeli meg-

jelenítése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben.  

A gyakorlati mérések, mérték-

egységváltások helyes elvégzésé-

nek fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő becs-

lése, mérése. 

 

Fizika; kémia:  



 

 

mérés, mértékegysé-

gek, mértékegységek 

átváltása. 

Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: Pitagorasz 

élete és munkássága. A 

pitagoraszi számhármasok. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a mate-

matika az emberiség kultúrájának 

része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program felhaszná-

lása a tétel bizonyításánál. 

 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű haszná-

lata a számítások egyszerűsítésé-

re, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség fejleszté-

se: a középpontos nagyítás, kicsi-

nyítés felismerése hétköznapi 

szituációkban. 

Földrajz:  

térkép. 

 

Biológia-egészségtan: 

mikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányo-

san kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, elto-

lás. 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 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rende-

zése. 

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, grafi-

konok készítése. 

 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség fejlődé-

Testnevelés és sport: 

teljesítmények adatai-

nak, mérkőzések 

eredményeinek táblá-

zatba rendezése. 



 

 

se. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása.  

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, elemzé-

se. Adatsokaságban való eligazo-

dás képességének fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket fel-

ismerő képesség fejlesztése. 

Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; történelem, tár-

sadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: táblázatok 

és grafikonok adatai-

nak ki- és leolvasása, 

elemzése, adatok gyűj-

tése, táblázatba rende-

zése. 

Informatika: statiszti-

kai adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, ered-

mények lejegyzése. Gyakoriság, 

relatív gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: érdekessé-

gek a valószínűség- számítás fej-

lődéséről. 

Valószínűségi szemlélet fejlesz-

tése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A tapasztalatok rögzítése képes-

ségének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés fejleszté-

se. 

Számítógép használata a tudo-

mánytörténeti érdekességek fel-

kutatásához. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 

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 taga-

dása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének ké-

pessége, 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 sor-

rendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazá-

sa. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordí-

tott 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 kite-

vők esetén. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matema-

tikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok meg-

oldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolá-

sa számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása mate-

matikai, 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 kapcsola-

tokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készíté-

se, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, 

értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos 

szerkesztések végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszö-

gek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszö-

gek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a feladatok megoldá-

sában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkeszté-

se. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szer-

kesztés 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, forgás-

henger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban előfor-

duló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, 

a biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként 

kutatási területének, eredményének megnevezés 

 

 

 

 

MATEMATIKA „B” változat 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

 



 

 

Tematikai egységek 5-6. osztály 7-8. osztály 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 
6+folyamatos 7+folyamatos 

2. Számtan, algebra 116 81 

3. Függvények, az analízis elemei 20 25 

4. Geometria 53 50 

5. Statisztika, valószínűség 12 13 

Számonkérés (14 óra), ismétlés (6 óra),  

Szabadon felhasználható órakeret (25 óra) 
45 40 

Összesen 252 216 

 

Helyi tanterv 

5. évfolyam (heti 4 -5 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 
Heti 5 órás 

Gyakorló órák 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 
4 + folyamatos 1 + folyamatos 

2. Számtan, algebra 74 20 

3. Függvények, az analízis elemei 13 4 

4. Geometria 34 8 

5. Statisztika, valószínűség 9  3 

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, 

kompetenciafejlesztés) 
10  

Összesen 144 36 

 

6. évfolyam (heti 4 - 5 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 
Heti 5 órás 

Gyakorló órák 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

2 óra + folyama-

tos 

 

2. Számtan, algebra 80  22 

3. Függvények, az analízis elemei 9 2 

4. Geometria 37 9 

5. Statisztika, valószínűség 4 2 

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, 

kompetenciafejlesztés) 
12 1 

Összesen 144 36 

 



 

 

 

7. évfolyam (heti 4 -5 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 
Heti 5 órás 

Gyakorló órák 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 
3 + folyamatos 1 + folyamatos 

2. Számtan, algebra 62 17 

3. Függvények, az analízis elemei 18 6 

4. Geometria 45 10 

5. Statisztika, valószínűség 6 2 

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, 

kompetenciafejlesztés) 
10  

Összesen 144 36 

 

8. évfolyam (heti 4 -5 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 
Heti 5 órás 

Gyakorló órák 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 
6 + folyamatos 2 + folyamatos 

2. Számtan, algebra 60 16 

3. Függvények, az analízis elemei 14 3 

4. Geometria 41 10 

5. Statisztika, valószínűség 7 3 

6. Helyi sajátosságok (Év eleji, év végi ismétlés, 

kompetenciafejlesztés) 
16 2 

Összesen 144 36 



 

 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudás-

rendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a szemé-

lyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljese-

dését. 

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 in-

kább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illesz-

kedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matemati-

kai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sok-

oldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan meg kell ismertetni a tanulókkal a matematika 

belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása), mindezekkel fej-

lesztve a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az össze-

függések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív 

készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák meg-

felelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, 

a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesíté-

sét, 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 fel-

tárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indo-

kol az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a 

fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassab-

ban 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 természettudomány-

ok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma isme-

retanyagának 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 értelmezésé-

nek megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményei-



 

 

ben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése. A tanulóktól meg kell követelni 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 pon-

tos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanu-

lók 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 (zseb-

számológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok célszerű felhaszná-

lását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok 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, szöve-

gekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal rá lehet mutatni arra, hogy  milyen előnyöket je-

lenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanítás-

nak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten rendszeresen foglalkozni kell olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Kiemelt szerepet kell szánni  azoknak az 

optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás 

minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan be kell vezetni a 

matematika feladatokba a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, ér-

tékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő. 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. Az életkor előrehaladtával egyre több példát kell 

bemutatni arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Fel kell hívni a figyelmet 

arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, 

illetve a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, köz-

gazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, illetve 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 bemutatásra kerül a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazása.  A mo-

tivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatá-

nak megismertetése, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat né-

hány 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 fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szük-

séges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, 



 

 

hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kap-

jon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igény-

lő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára 

érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak az általános 

iskola matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az 

iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esély-

egyenlőség megvalósulását. 

 



 

 

5–6. évfolyam 

 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjesz-

teni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajátítá-

sa 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 tanu-

lási módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. 

Ehhez szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyene-

ket értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észre-

venni, általánosító sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos fe-

ladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, 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 felis-

merjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fo-

kozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazá-

sát. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának né-

hány stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését matema-

tikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, ismerik 

az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. Kés-

zség szinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való műve-

letek végzésében. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

6+folyamatos 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó ele-

mek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldönté-

se, 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 (próbálgatás-

sal). 

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, rendszerezé-

se adott szempont(ok) szerint. 

A kombinatorikus gondolkodás, a 

célirányos figyelem kialakítása, 
 



 

 

Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

fejlesztése. 

Halmazba rendezés adott tulaj-

donság alapján. 

A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Két véges halmaz egyesítése. 

A helyes halmazszemlélet kialakí-

tása. 

A megfigyelőképesség fejleszté-

se: 

tárgyak tulajdonságainak kieme-

lése, összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás, tulajdonságok szerint, az 

érzékszervek tudatos működteté-

sével. 

A közös tulajdonságok felismeré-

se, tagadása. 

Informatika: könyvtár-

szerkezet a számítógé-

pen. 

 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használa-

ta (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; 

több; kevesebb; nem; és; vagy; 

minden; van olyan, legalább, leg-

feljebb).  

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Kommunikáció fejlesztése a 

nyelv logikai elemeinek használa-

tával.  

A lényegkiemelés, a szabályköve-

tő magatartás fejlesztése.  

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

Példák a biztos, a lehetséges és a 

lehetetlen bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és 

hamis állítások. 

A matematikai logika nyelvének 

megismerése, tudatosítása. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

a lényegkiemelés ké-

pességének fejlesztése. 

Megoldások megtervezése, ered-

mények ellenőrzése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés 

igényének a kialakítása.  
 

Egyszerű, matematikailag is ér-

telmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írás-

ban. 

Definíció megértése és alkalma-

zása. 

Kommunikációs készség, lényeg-

kiemelés fejlesztése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: lényegkieme-

lés fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, 

vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább, legfel-

jebb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

148 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a min-

dennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megne-

vezése. 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 benn-

foglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fo-

galma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhető-

sége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, 

osztás egyjegyű 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 fejlesz-

tése. 

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 számegyene-

sen. 

Számfogalom mélyítése, a 

számkör bővítése.  

Kombinatorikus gondolkodás 

alapelemeinek alkalmazása 

számok kirakásával. 

Természetismeret: Ma-

gyarország lakosainak 

száma. 

Negatív szám értelmezése: 

– adósság, 

– fagypont alatti hőmérsék-

let, 

– számolások az időszalagon,  

– földrajzi adatok (magassá-

gok, mélységek). 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok ér-

telmezése matematikai szemlé-

lettel. 

Természetismeret; hon- 

és népismeret:  

földrajzi adatok vizsgála-

ta.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

időtartam számolása idő-

számítás előtti és idő-

számítás utáni történelmi 

eseményekkel. 

Összeadás, kivonás szóban, (fej-

ben) és írásban, szemléltetés 

számegyenesen. 

Alapműveletek negatív számok-

Számolási készség fejlesztése. Természetismeret: össze-

hasonlítás, számolás 

földrajzi adatokkal: ten-

gerszint alatti mélység, 



 

 

kal. 

Ellentett, abszolút érték. 

tengerszint feletti magas-

ság szűkebb és tágabb 

környezetünkben (a Föl-

dön). 

Közönséges tört fogalma.  A közönséges tört szemlélteté-

se, kétféle értelmezése, felisme-

rése szöveges környezetben. 

Ének-zene:  

a törtszámok és a hang-

jegyek értékének kapcso-

lata. 

Tizedes tört fogalma. 

A tizedes törtek értelmezése. 

Tizedes törtek jelentése, kiolva-

sása, 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 szor-

zásban, osztásban). 

A számok reciprokának fogalma. 

Számolási készség fejlesztése. 

A műveletekhez kapcsolódó 

ellenőrzés igényének és képes-

ségének fejlesztése. Önellenőr-

zés, önismeret fejlesztése. 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A 

számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresz-

tül. 

 

Összeg, különbség, szorzat, há-

nyados változásai. 

Fegyelmezettség, következetes-

ség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Műveleti tulajdonságok, a helyes 

műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előze-

tes becslése, ellenőrzése, kerekí-

tése. 

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 ti-

zedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők kifeje-

zése számokkal: természetes 

szám, racionális szám, pontos 

szám és közelítő szám. 

 

Egyszerű elsőfokú 

egyismeretlenes egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása kö-

vetkeztetéssel, lebontogatással. A 

megoldások ábrázolása szám-

egyenesen, ellenőrzés behelyette-

sítéssel. 

 

Önálló problémamegoldó ké-

pesség kialakítása és fejlesztése.  

Állítások megítélése igazságér-

tékük szerint. Az egyenlő, nem 

egyenlő fogalmának elmélyíté-

se. 

Ellenőrzési igény fejlesztése. 

 



 

 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben felmerülő, 

egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség fej-

lesztése. 

Értő, elemző olvasás fejlesztése. 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása mi-

lyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a való-

ságos viszonyok becslése tele-

pülések térképe alapján.  

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 

Magyarország térképéről 

méretarányos távolságok 

meghatározása. 

A saját település, szű-

kebb lakókörnyezet tér-

képének használata. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy nagyí-

tott rajza. 

A százalék fogalmának megis-

merése gyakorlati példákon ke-

resztül. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb értelmezése, 

megkülönböztetése. 

Egyszerű százalékszámítási fela-

datok arányos következtetéssel. 

Az eredmény összevetése a fel-

tételekkel, a becsült eredmény-

nyel, a valósággal. 

Természetismeret:  

százalékos feliratokat 

tartalmazó termékek jele-

inek felismerése, értel-

mezése, az információ 

jelentősége.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; pénzügyi, gazdasági 

kultúra: árfolyam, inflá-

ció, hitel, betét, kamat. 

Szabványmértékegységek és 

átváltásuk: hosszúság, terület, 

térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti 

érdekességek: a hatvanas 

számrendszer kapcsolata idő 

mérésével. 

Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzé-

sének fejlesztése (pl. napirend, 

vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám kap-

csolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejleszté-

se. Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajz készítésénél 

a mértékegységek hasz-

nálata, főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és az idő 

mérése. 

 

Hon- és népismeret; ter-

mészetismeret: 

ősi magyar mértékegysé-

gek. 

Szöveges feladatok megoldása. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

Szövegértés fejlesztése. Egysze-

rű matematikai problémát tar-

talmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek feldolgo-

zása. 

Algoritmikus gondolkodás fej-

lesztése, gondolatmenet tagolá-

sa. 

Emlékezés elmondott, elolva-

sott történetekre, emlékezést 

segítő ábrák, vázlatok, rajzok 

készítése, visszaolvasása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

olvasási és megértési 

stratégiák kialakítása 

(szövegben megfogalma-

zott helyzet, történés 

megfigyelése, értelmezé-

se, lényeges és lényegte-

len információk szétvá-

lasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek 



 

 

vizuális megjelenítése 

különböző eszközökkel. 

Egyszerű oszthatósági szabályok 

(2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 

100-zal). 

Két szám közös osztói, közös 

többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmá-

nak elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak kivá-

lasztása az összes osztóból. A 

legkisebb pozitív közös több-

szörös megkeresése. 

Számolási készség fejlesztése 

szóban (fejben). 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

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, 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 egyen-

lőtlenség. Mértékegységek. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pót-

lása. 

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, szabály-

felismerés képességének fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helymeghatározás gyakorlati 

szituációkban, konkrét esetekben. 

A Descartes-féle derékszögű 

koordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: Descartes. 

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. 

Természetismeret: 

tájékozódás a térké-

pen, fokhálózat. 



 

 

Tájékozódási képesség fejleszté-

se. 

Táblázat hiányzó elemeinek pót-

lása ismert vagy felismert szabály 

alapján, ábrázolásuk grafikonon. 

Összefüggések felismerése. 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak jegyzése: 

tapasztalati függvények, soroza-

tok alkotása.  

A helyes függvényszemlélet meg-

alapozása. 

 

Egyszerű grafikonok értelmezése. 

Változó mennyiségek közötti 

kapcsolatok, ábrázolásuk derék-

szögű koordináta-rendszerben. 

Megfigyelőképesség, összefüggé-

sek felismerésének képessége, 

rendszerező-képesség fejlesztése. 

Természetismeret: 

időjárás grafikonok. 

Gyakorlati példák elsőfokú függ-

vényekre. 

Az egyenes arányosság grafikon-

ja. 

Eligazodás a mindennapi élet 

egyszerű grafikonjaiban. 

 

Sorozat megadása a képzés szabá-

lyával, illetve néhány elemével. 

Példák konkrét sorozatokra. 

Sorozatok folytatása adott szabály 

szerint. 

Szabálykövetés, szabályfelisme-

rés képességének fejlesztése.  

Testnevelés és sport; 

ének-zene; dráma és 

tánc:  

ismétlődő ritmus, 

tánclépés, mozgás 

létrehozása, helymeg-

határozás a sportpá-

lyán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

66 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismeré-

se, 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, terület-

lefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizs-

gálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szer-

kesztésnél: 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 Kapcsolódási pontok 

A tér elemei: pont, vonal, egye-

nes, félegyenes, szakasz, sík, 

szögtartomány. 

A tanult térelemek felvétele és 

jelölése. 

 

Párhuzamosság, merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek (három-

szögek, négyszögek) szemléletes 

fogalma. 

Síkidomok, tulajdonságainak 

vizsgálata, közös tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: pár-

huzamos és merőleges 

egyenesek megfigyelé-

se környezetünkben. 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

A távolság szemléletes fogalma, 

adott tulajdonságú pontok keresé-

se. 

Két pont, pont és egyenes távol-

sága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok. 

 

Matematikatörténet: Bolyai Já-

nos, Bolyai Farkas 

Körző, vonalzók helyes használa-

ta, két vonalzóval párhuzamosok, 

merőlegesek rajzolása.  

Törekvés a szaknyelv helyes 

használatára (legalább, legfeljebb, 

nem nagyobb, nem kisebb) 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Vizuális kultúra: térbe-

li tárgyak síkbeli meg-

jelenítése. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő. 

Körök, minták megjelenésének 

vizsgálata a környezetünkben, 

előfordulásuk a művészetekben és 

a gyakorlati életben.  

Díszítőminták szerkesztése kör-

zővel. 

Természetismeret: 

földgömb. 

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: labdák, 

karikák stb. 

 

Vizuális kultúra: építé-

szetben alkalmazott 

térlefedő lehetőségek 

(kupolák, víztornyok 

stb.). 

 

Hon- és népismeret: 

népművészeti minták, 

formák. 

Két ponttól egyenlő távolságra 

levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó képesség 

fejlesztése.  

Pontosság igényének fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. Szögfaj-

ták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Szögmásolás, szögfelezés. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

30°, 60°, 90°, 120°. 

Matematikatörténet: görög betűk 

Szögmérő használata. Fogalom-

alkotás képességének kialakítása, 

fejlesztése. 

Törekvés a pontos munkavégzés-

re. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

görög „abc” betűinek 

használata. 



 

 

használata a szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer kapcsola-

ta a szög mérésével. 

Az érdeklődés felkeltése a mate-

matika értékeinek, eredményei-

nek megismerésére. 

Adott egyenesre merőleges szer-

kesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos 

szerkesztése. 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Gyakorlati példák a fogalmak 

mélyebb megértéséhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; vizuális 

kultúra:  

párhuzamos és merő-

leges egyenesek meg-

figyelése környeze-

tünkben (sínpár, épüle-

tek, bútorok, képkere-

tek stb. élei). 

Téglalap, négyzet kerülete, terü-

lete. 

Adott alakzatok kerületének, terü-

letének meghatározása méréssel, 

számolással. 

Számolási készség fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Udvarok, telkek kerü-

lete. Az iskola és az 

otthon helyiségeinek 

alapterülete. 

Háromszögek csoportosítása ol-

dalak és szögek szerint. 

A háromszög magasságának fo-

galma. 

Tulajdonságok megfigyelése, 

összehasonlítása. Csoportosítás. 

Halmazszemlélet fejlesztése. 

Vizuális kultúra: speci-

ális háromszögek a 

művészetben. 

Négyszögek, speciális négyszö-

gek (trapéz, paralelogramma, 

deltoid, rombusz) megismerése. 

Az alakzatok előállítása hajtoga-

tással, nyírással, rajzzal. 

Alakzatok tulajdonságainak ki-

emelése, összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönböztetés, osztá-

lyokba sorolás különféle tulaj-

donságok szerint. 

 

Háromszög, négyszög, sokszög 

belső és külső szögeinek összege. 

A háromszög belső és külső szö-

geinek összegére vonatkozó isme-

retek megszerzése tapasztalati 

úton.  

Az összefüggések megfigyelteté-

se hajtogatással, méréssel, tépke-

déssel. 

Megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

Egyenlőszárú szárú háromszög és 

speciális négyszögek szerkeszté-

se, egyszerűbb esetekben.  

Körző és vonalzó használata. 

Pontos munkavégzésre törekvés. 

Esztétikai érzék fejlesztése. 

A szerkesztés gondolatmenetének 

tagolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

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. 

Testek építése, tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező képesség, halmaz-

szemlélet fejlesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: téglatest 

készítése, tulajdonsá-

gainak vizsgálata. 



 

 

Testek csoportosítása adott tulaj-

donságok alapján. 

Térszemlélet fejlesztése térbeli 

analógiák keresésével. 

 

Vizuális kultúra: egy-

szerű tárgyak, geomet-

riai alakzatok tervezé-

se, makettek készítése. 

A tengelyes tükrözés. 

Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés tulajdonsá-

gai. 

Szimmetrikus ábrák készítése. 

Tükrözés körzővel, vonalzóval. 

Tükrözés koordináta-rendszerben. 

Transzformációs szemlélet fej-

lesztése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

megfelelő eszközök 

segítségével figyelmes, 

pontos munkavégzés. 

Tengelyesen szimmetrikus alak-

zatok. 

Tengelyesen szimmetrikus há-

romszögek, négyszögek (deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, téglalap, 

négyzet), sokszögek. 

A kör. 

A tengelyes szimmetria vizsgálata 

hajtogatással, tükörrel. 

A szimmetria felismerése a ter-

mészetben és a művészetben. 

Vizuális kultúra; ter-

mészetismeret: tenge-

lyesen szimmetrikus 

alakzatok megfigyelé-

se, vizsgálata a műal-

kotásokban. 

Derékszögű háromszög és tenge-

lyesen szimmetrikus háromszö-

gek, négyszögek területe. 

Terület meghatározás átdarabo-

lással. 

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.  

 

Tematikai egység/ Fejlesz-

tési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehe-

tetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Valószínűségi játékok és kísérletek 

dobókockák, pénzérmék segítségével 

(biztos, lehetetlen esemény). 

Valószínűségi és statisztikai 

alapfogalmak szemléleti ala-

pon történő kialakítása. 

A figyelem tartósságának 

fejlesztése. 

Kommunikáció és együttmű-

ködési készség fejlesztése a 

 



 

 

páros, illetve csoportmunkák-

ban. 

Valószínűségi kísérletek vég-

rehajtása. 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, 

táblázatok olvasása, készítése. 

Tudatos és célirányos figye-

lem gyakorlása. 

Elemzőképesség fejlesztése a 

napi sajtóban, különböző ki-

adványokban található grafi-

konok, táblázatok felhaszná-

lásával. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

menetrend adatainak 

értelmezése; kalória-

táblázat vizsgálata. 

 

Informatika: adatke-

zelés, adatfeldolgo-

zás, információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat esetén 

(számtani közép). 

Az átlag lényegének megérté-

se. Számolási készség fejlődé-

se. 

Természetismeret: 

időjárási átlagok 

(csapadék, hőingado-

zás, napi, havi, évi 

középhőmérséklet). 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adat, diagram, átlag, biztos esemény, lehetetlen esemény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, fel-

ismerése. 

 Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolá-

sa. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalma-

zása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása szám-

egyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok meg-

oldása következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használa-

ta. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámí-

tása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. 

Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti 

összefüggések felírása szimbólumokkal). 

 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 szabványmér-

tékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gya-

korlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a te-

rület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 

szabadon választott módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont ko-

ordinátáinak a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felis-

merése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Geometria 

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának is-

merete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák 

pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egye-

nes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, me-

rőleges és párhuzamos egyenesek. 

 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmet-

ria felismerése. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és al-

kalmazása feladatok megoldásában. 

 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

 A tanult testek térfogatszámítási módjának ismeretében mindennapja-

inkban 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 

 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstruk-

ciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értel-

mezni 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 alkot-

ni. 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 absztrakci-

ós készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konk-

rét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben 

az évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggé-

sek bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell 

tudni különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkal-

mazni. A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy 

hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az ada-

tok, 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 meg-

oldás során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldönté-

se csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehető-

séget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegol-

dás közben a tapasztalatoknak megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szük-

séges 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 egye-

temes 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 hasz-

nálatára 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 kü-

lönbségek miatt 7. osztálytól ajánlott a tárgy csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű 

lehetőséget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és a gyorsabban haladók tudásá-

nak elmélyítésére.  

 

Tematikai egység/ 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél matematikai logika, kombinatorika, gráfok 9 + folyamatos 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. 

Két véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfo-

galmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és 

hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifeje-

zések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egy-

ség 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 gon-

dolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesz-

tése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több szem-

pont alapján a halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, kü-

lönbsége, metszete.  

A részhalmaz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 
 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” kifejezé-

sek használata. 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a lényeges és lényegte-

len megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, „van olyan” 

típusú) állítások igazolása, cáfo-

lata konkrét példák kapcsán. 

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése. 

 

A matematikai bizonyítás előké-

szítése: sejtések, kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítá-

sa. 

 

A gyakorlati élethez és a társtu-

dományokhoz kapcsolódó szöve-

ges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, szö-

veg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; technika, életvitel 

és gyakorlat: számítá-

sos feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

(pl. Hanoi torony) 
 

Egyszerű kombinatorikai felada- A kombinatorikus gondolkodás  



 

 

tok megoldása különféle módsze-

rekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. Né-

hány elem esetén az összes eset 

felsorolása. 

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, lehetet-

len. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

122 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolá-

sa számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megol-

dása 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 kapcso-

lat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értel-

mezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröse-

ik, törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscso-

portos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelős-

ségvállalás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Racionális számok (véges, végte-

len 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 fejleszté-

se. 

 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes ke-

rekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzé-

se. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz:  

számításos feladatok. 



 

 

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre, egész számok 

körében. 

A hatvány fogalmának kialakítá-

sa, fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos 

alapú hatványok szorzása, osztá-

sa. 

Hatványozásnál az alap és a kite-

vő változásának hatása a hat-

ványértékre. 

 Kémia:  

az anyagmennyiség 

mértékegysége (a 

mól). 

 

Földrajz:  

termelési statisztikai 

adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Kémia: számítási fela-

datok. 

A négyzetgyök fogalma. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra  

(π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel. 

 

Prímszám, összetett szám. Prím-

tényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből. 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti összefüggé-

sek felismerése. 

 

Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, legki-

sebb pozitív közös többszörös. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok alkalma-

zása a törtekkel való műveletek-

nél. 

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  

Két szám legnagyobb közös osz-

tójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív 

közös többszörös megkeresése a 

közös többszörösök közül. 

 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

A következtetési képesség fej-

lesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a felmerü-

lő arányossági feladatok megol-

dása során. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

 

Fizika; kémia; föld-

rajz:  

arányossági számítá-

sok felhasználása fela-

datmegoldásokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajzok értel-

mezése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben. 

Gyakorlati mérések, mértékegy-

ség-átváltások helyes elvégzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  



 

 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Főzésnél a tömeg, az 

űrtartalom és az idő 

mérése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

évtized, évszázad, év-

ezred. 

Az alap, a százalékérték és a szá-

zalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk követ-

keztetéssel, a megfelelő össze-

függések alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a matemati-

ka közötti gyakorlati kapcsolat 

meglátása a gazdasági élet, a kör-

nyezetvédelem, a háztartás köré-

ből vett egyszerűbb példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

 

Feladatok az árképzés: árleszállí-

tás, áremelés, áfa, betétkamat, 

hitelkamat, adó, bruttó bér, nettó 

bér, valamint különböző termé-

kek (pl. élelmiszerek, növényvé-

dő-szerek, oldatok) anyagösszeté-

tele köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás fej-

lesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű haszná-

lata a számítások egyszerűsítésé-

re, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

 

Fizika; kémia: számí-

tási feladatok. 

 

Kémia:  

oldatok tömegszázalé-

kos összetételének 

kiszámítása. 

 

Fizika:  

hatásfok kiszámítása. 

Az algebrai egész kifejezés fo-

galma. Egytagú, többtagú, egy-

nemű kifejezés fogalma. Helyet-

tesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való emlé-

kezés. Egyszerű szimbólumok 

megértése és alkalmazása a ma-

tematikában. Betűk használata 

szöveges feladatok általánosítá-

sánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, le-

írása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész kifeje-

zések szorzása racionális szám-

mal, egytagú egész kifejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. 

Egyszerű szimbólumok megérté-

se és a matematikában, valamint a 

többi tantárgyban szükséges egy-

szerű képletalakítások elvégzése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: Kép-

letek átalakítása.  

A képlet értelme, je-

lentősége. Helyettesí-

tési érték kiszámítása 

képlet alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra visz-

szavezethető egyismeretlenes 

egyenletek, elsőfokú 

egyismeretlenes egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Az egyenlő, nem egyenlő fogal-

mának elmélyítése. Algoritmikus 

gondolkodás továbbfejlesztése. A 

megoldások ábrázolása szám-

egyenesen.  

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: szá-

mításos feladatok.  



 

 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Az ellenőrzés igényének fejlesz-

tés. 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult ma-

tematikai módszerek használatá-

val. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Feladatok például a környezetvé-

delem, az egészséges életmód, a 

vásárlások, a család jövedelmé-

nek ésszerű felhasználása köré-

ből. 

Szövegértelmezés, probléma-

megoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen elkülö-

nítésének, az összefüggések fel-

ismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további fej-

lesztése. 

Igényes kommunikáció kialakítá-

sa. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az egés-

zséges életmóddal, a családi élet-

tel, a gazdaságossággal kapcso-

latban.  

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés.  

A gondolatmenet tago-

lása. 

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, egy-

nemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása de-

rékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak értel-

mezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismere-

te, alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, függvényáb-

rázolás). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti hozzárende-

lések megjelenítése konkrét ese-

tekben. Függvények és ábrázolá-

suk a derékszögű koordináta-

rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós folyama-

tok elemzése a grafikon alapján. 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia; 

földrajz:  

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 

(Példa nem lineáris függvényre: 

f(x) = x
2
, f(x) =׀x׀). 

A mindennapi élet, a tudomá-

nyok és a matematika közötti 

kapcsolat fölfedezése konkrét 

példák alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

Fizika:  

út-idő; feszültség-

áramerősség. 



 

 

Függvények jellemzése növeke-

dés, fogyás. 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a függvé-

nyek ábrázolására. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyen-

letek grafikus megoldása. 

Helyzetfelismerés: a tanult isme-

retek alkalmazása új helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, értelmezé-

se, készítése: szöveggel vagy 

matematikai alakban megadott 

szabály grafikus megjelenítése 

értéktáblázat segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, megfo-

galmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzé-

se a környezet szennyezettségé-

vel kapcsolatban. 

Földrajz:  

adatok hőmérsékletre, 

csapadék mennyiségé-

re. 

 

Kémia:  

adatok vizsgálata a le-

vegő és a víz szennye-

zettségére vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezé-

si tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

86 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (tra-

péz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek megfe-

lelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek ösz-

szegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes tü-

körképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. Szakaszfe-

lezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordiná-

táinak 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 el-

végzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai ismerete-

ket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzfor-

mációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló össze-

hajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesz-



 

 

tésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, disz-

kusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési kés-

zség, tolerancia. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása olda-

lak, 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 fejleszté-

se. 

Tömör, de pontos szabatos 

kifejezőkészség fejlesztése. A 

szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. 

 

A háromszögek magassága, ma-

gasságvonala, magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület meghatáro-

zásához. Eredmények becslése. 

Informatika:  

tantárgyi szimulációs 

program. 

A háromszög és a négyszög belső 

és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai Far-

kas, Bolyai János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Tételek megfogalmazása megfi-

gyelés 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 hasz-

nálata írásban is. 

A terület meghatározása átdara-

bolással. 

A kör kerületének közelítése mé-

réssel. 

Számítógépes animáció használa-

ta az egyes területképletekhez. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

hétköznapi problémák, 

területtel kapcsolatos 

számítás. 

 

Vizuális kultúra: Pant-

heon, Colosseum.  

A tanult síkbeli alakzatok 

(háromszög, trapéz, 

paralelogramma, deltoid) 

szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges esz-

közök célszerű használata. Átélt 

folyamatról készült leírás gondo-

latmenetének értelmezése (pl. egy 

szerkesztés leírt lépéseiről a fo-

lyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

műszaki rajz készítése. 

 

Földrajz:  

szélességi körök és 

hosszúsági fokok. 

Középpontos tükrözés.  

A középpontos tükrözés tulajdon-

ságai. A középpontos tükörkép 

szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A transzformá-

ciós szemlélet továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: mű-

vészeti alkotások meg-

figyelése a tanult 

transzformációk segít-

ségével. 



 

 

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; bio-

lógia-egészségtan: 

középpontosan szim-

metrikus alakzatok 

megfigyelése, vizsgá-

lata a műalkotásokban 

és a természetben. 

Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: fest-

mények geometriai 

alakzatai. 

Eltolás, a vektor fogalma. 

 

Egyszerű alakzatok eltolt 

képének megszerkesztése. 

A megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk tulaj-

donságainak felismerése, felhasz-

nálása a fogalmak kialakításánál. 

 

Az egybevágóság szemléletes 

fogalma, a háromszögek egybe-

vágóságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.  

A megfigyelőképesség fejleszté-

se. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: fest-

mények, 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 vizs-

gálata. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismereteki:  

történelmi épületek 

látszati képe és alap-

rajza közötti összefüg-

gések megfigyelése. 

 

Vizuális kultúra: térbe-

li tárgyak síkbeli meg-

jelenítése. 

Mértékegységek átváltása racio-

nális számkörben.  

A gyakorlati mérések, mérték-

egységváltások helyes elvégzésé-

nek fejlesztése.  

Testnevelés és sport: 

távolságok és idő becs-

lése, mérése. 

 

Fizika; kémia:  



 

 

mérés, mértékegysé-

gek, mértékegységek 

átváltása. 

Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: Pitagorasz 

élete és munkássága. A 

pitagoraszi számhármasok. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a mate-

matika az emberiség kultúrájának 

része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program felhaszná-

lása a tétel bizonyításánál. 

 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű haszná-

lata a számítások egyszerűsítésé-

re, gyorsítására. 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

szövegértés, szövegér-

telmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség fejleszté-

se: a középpontos nagyítás, kicsi-

nyítés felismerése hétköznapi 

szituációkban. 

Földrajz:  

térkép. 

 

Biológia-egészségtan: 

mikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányo-

san kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, elto-

lás. 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 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rende-

zése. 

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, grafi-

konok készítése. 

 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség fejlődé-

Testnevelés és sport: 

teljesítmények adatai-

nak, mérkőzések 

eredményeinek táblá-

zatba rendezése. 



 

 

se. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása.  

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, elemzé-

se. Adatsokaságban való eligazo-

dás képességének fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket fel-

ismerő képesség fejlesztése. 

Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz; történelem, tár-

sadalmi és állampolgá-

ri ismeretek: táblázatok 

és grafikonok adatai-

nak ki- és leolvasása, 

elemzése, adatok gyűj-

tése, táblázatba rende-

zése. 

Informatika: statiszti-

kai adatelemzés. 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, ered-

mények lejegyzése. Gyakoriság, 

relatív gyakoriság fogalma. 

Matematikatörténet: érdekessé-

gek a valószínűség- számítás fej-

lődéséről. 

Valószínűségi szemlélet fejlesz-

tése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A tapasztalatok rögzítése képes-

ségének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés fejleszté-

se. 

Számítógép használata a tudo-

mánytörténeti érdekességek fel-

kutatásához. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 

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 taga-

dása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének ké-

pessége, 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 sor-

rendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazá-

sa. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordí-

tott 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 kite-

vők esetén. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matema-

tikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok meg-

oldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolá-

sa számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása mate-

matikai, 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 kapcsola-

tokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készíté-

se, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, 

értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos 

szerkesztések végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszö-

gek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszö-

gek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a feladatok megoldá-

sában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkeszté-

se. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szer-

kesztés 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, forgás-

henger) térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban előfor-

duló testek térfogatának, űrtartalmának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, 

a biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként 

kutatási területének, eredményének megnevezés 

 

 

 

 

MAGYAR NYELV „A” 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

 

Tematikai egységek 5-6. osz- 7-8. osz-



 

 

tály tály 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 18 13 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 22 9 

Írás, fogalmazás 20 7 

Helyesírás 22 13 

A szavak szerkezete és jelentése 18 - 

A nyelv szerkezete és jelentése 30 48 

A nyelv állandósága és változása - 7 

 

Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 

Írás, fogalmazás 10 

Helyesírás 12 

A szavak szerkezete és jelentése 13 

A nyelv szerkezete és jelentése 15 

Összesen 72 

 

6. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 

Írás, fogalmazás 10 

Helyesírás 12 

A szavak szerkezete és jelentése 4 

A nyelv szerkezete és jelentése 25 

Összesen 72 

 

7. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 10 

Írás, fogalmazás 10 

Helyesírás 12 

A nyelv szerkezete és jelentése 30 

A nyelv állandósága és változása - 

Összesen 72 

 



 

 

8. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 8 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 7 

Írás, fogalmazás 9 

Helyesírás 9 

A nyelv szerkezete és jelentése 32 

A nyelv állandósága és változása 7 

Összesen 72 

 



 

 

MAGYAR IRODALOM „A” 

 

A kerettanterv által javasolt óraszámok 

 

Tematikai egységek 
5-6. osz-

tály 

7-8. osz-

tály 

Mesék 10 - 

Petőfi Sándor: János vitéz 15 - 

Táj, szülőföld 5 - 

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei 5 - 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 15 - 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány 10 - 

Szövegalkotás 10 - 

Ballada 5 - 

Monda, rege 5 - 

Arany János: Toldi 15 - 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 10 - 

Próbatételek, kalandok, hősök 15 - 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány 10 - 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, 

anekdota) 
- 10 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés - 8 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) - 22 

Egy korstílus – a romantika - 6 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus 

(regényelemzés) 
- 8 

Drámai műfajok (egy komédia) - 8 

Kisepikai alkotások – prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, 

kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 
- 13 

Nagyepikai alkotás - regényelemzés  8 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok – óda, dal, epigramma, elé-

gia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 
- 17 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) - 6 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – magyar vagy világirodalom, regényelemzés 
- 7 

Drámai műfajok – egy tragédia és/vagy egy komédia - 7 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 
- 3 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 
- 3 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
- 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Helyi tanterv 
 

5. osztály (heti 2 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Mesék 12 

Petőfi Sándor: János vitéz 15 

Táj, szülőföld 5 

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei 5 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 15 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány 10 

Szövegalkotás 5 

Próbatételek, kalandok, hősök 5 

Összesen 72 
 

6. osztály (heti 2 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Ballada 10 

Monda, rege 10 

Arany János: Toldi 17 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 10 

Próbatételek, kalandok, hősök 10 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány 10 

Szövegalkotás 5 

Összesen 72 

 

7. osztály (heti 2 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) 10 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés 9 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 25 

Egy korstílus – a romantika 12 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regény-

elemzés) 

8 

Drámai műfajok (egy komédia) 8 

Kisepikai alkotások – prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 
- 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok – óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 
- 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) - 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből – 

magyar vagy világirodalom, regényelemzés 
- 

Drámai műfajok – egy tragédia és/vagy egy komédia - 

A média kifejezőeszközei (1) Történet és elbeszélés a mozgóképen - 

A média kifejezőeszközei (2) A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek 

rendszerezése 
- 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
- 



 

 

Összesen 72 

 

8. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) - 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés - 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) - 

Egy korstílus – a romantika - 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regény-

elemzés) 
- 

Drámai műfajok (egy komédia) - 

Kisepikai alkotások – prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 
15 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés 8 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok – óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 
17 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 8 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből – 

magyar vagy világirodalom, regényelemzés 
7 

Drámai műfajok – egy tragédia és/vagy egy komédia 7 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 
3 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 
3 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
4 

Összesen 72 



 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

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. Mire eljutottak a tanulók a 78. évfolyamig, addigra már 

megismerkedtek 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 

ekkorra már több kell, hogy legyen számukra merő 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 életünkbe építése a mi dolgunk. Ekkorra már szerencsés, ha a tanulók jól értik: 

a pragmatikus tudáselemeken túl az embernek szüksége van egy transzpragmatikus, 

ünnepnapi tudásra is, amiben elsősorban a művészetek adhatnak eligazítást. Ahhoz, hogy az 

irodalommal ebben a másfajta jelentésében is képesek legyenek szembesülni, ehhez több 

előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, 

hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori viszonyát a tanulmányokhoz, a mély lelki 

kérdéseket érintő kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető 

kamaszt jól ismerve fogalmazza meg célkitűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló 

részéről, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta 

irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek megfelelően 78. évfolyamon számos 

képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 78. 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. 

 

 

 



 

 

Magyar nyelv 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcso-

lat, 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 tuda-

tosítása, 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 sajátosságai-

nak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti identitás 

erősítése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkom-

munikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, 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, kis-

előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszéd-

mód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 
felszólalás, kiselőadás, 
(ünnepi) beszéd, 
részvétel 
beszélgetésben, 
vitában.  
 
Vizuális kultúra: 
szöveg és kép 
kapcsolata a vizuális 
médiumokban. 
 
Dráma és tánc: 
kifejező 
szövegmondás 
dramatikus játékban. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási 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 Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkeze-

lési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elekt-

ronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információ-

források kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömeg-

kommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képes-

ségének fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, 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 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.  
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

 

Minden tantárgy:  

az egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika:  

keresési ismeretek al-

kalmazása.  

 

Vizuális kultúra:  

ábrák, képek, illusztrá-

ciók értelmezése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgo-

zás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

10 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 folya-

matközpontúságának alkalmazása. 

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. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

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, követ-



 

 

kezményeinek 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, jel-

lemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika:  

a szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipog-

ráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 

blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyo-

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás 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 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.  

Informatika:  

a helyesírási ellenőrző 

programok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondo-

latjel). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mellék-

névi, 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 felismer-

tetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommu-

nikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szö-

vegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó vi-

szonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk 

kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 

vonzatok. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek:  

a tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 

 



 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcso-

lat, 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 tuda-

tosítása, 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 sajátosságai-

nak (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 beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkom-

munikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, 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, kis-

előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszéd-

mód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 
felszólalás, kiselőadás, 
(ünnepi) beszéd, 
részvétel 
beszélgetésben, 
vitában.  
 
Vizuális kultúra: 
szöveg és kép 
kapcsolata a vizuális 
médiumokban. 
 
Dráma és tánc: 
kifejező 
szövegmondás 
dramatikus játékban. 
 
Ének-zene: bes-
zédhang, énekhang, 
beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási 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, információkeze-

lési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elekt-

ronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információ-

források kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömeg-

kommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képes-

ségének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, 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 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 szótárhasználat. 

Minden tantárgy:  

az egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika:  

keresési ismeretek al-

kalmazása.  

 

Vizuális kultúra:  

ábrák, képek, illusztrá-

ciók értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szöveg-

feldolgozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

9 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 folya-

matközpontúságának alkalmazása. 



 

 

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. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

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, követ-

kezményeinek 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, jel-

lemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika:  

a szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipog-

ráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 

blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyo-

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás 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 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.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmód-

ja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, 

alkalmazása. 

Informatika:  

a helyesírási ellenőrző 

programok. 

 
Vizuális kultúra: 
tipográfiai ismeretek – 



 

 

esztétikus és célszerű 
íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondo-

latjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mellék-

névi, 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 felismer-

tetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommu-

nikációban.  

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 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szö-

vegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós 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 és játékos 

szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek:  

a tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta 

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

 

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 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 



 

 

céljai 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 értelme-

zése különböző korokból származó írott szövegeken és irodalmi pél-

dákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, össze-

hasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. 

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a magyarság történeté-

nek kezdetei. 

 

Ének-zene:  

régi és új stílusú nép-

dalok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

 

 



 

 

Irodalom 

7.  évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, 

legenda, anekdota) 

Órakeret 

10 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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttér-

zés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások ér-

telmezésének és véleményezésének fejlesztése. 

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyes kisepikai műfajok sajá-

tosságai (pl. tér-, időviszonyok, 

előreutalás, késleltetés, nézőpont, 

szerkesztésmód, szereplők, 

hangnem, téma, motívumok). 

Kosztolányi Dezső, Mikszáth 

Kálmán és más magyar elbeszé-

lők alkotásai.  

A tanuló kisepikai alkotásokban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti el-

térést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;  

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzések nyomán rögzíti 

az egyes műfajok sajátossá-

gait;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, gye-

rekek és felnőttek, próbatéte-

lek;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak fel-

ismerésére, erkölcsi választá-

sok értelmezésére és vélemé-

nyezésére, pl. indulatok, sze-

retet, együttérzés, segítőkész-

ség, félelem, bizalom, hála;  

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására. 

Erkölcstan: nemzedé-

kek, család, felnőttek, 

gyerekek kapcsolatai.  

 

Dráma és tánc:  

érzelmi tartalmak kife-

jezése drámajátékban, 

szerepjátékban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, 

szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nagyepikai alkotás – regényelemzés  

Órakeret 

9 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni olvasmá-

nyok, 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 élmények forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. Nagyepi-

kai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, elemzése; az 

elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés érzékeltetése; az előre-

utalások, 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 meg-

közelítés. 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, 

anekdotikusság. 

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 

szempontjainak alkalmazása, 

önálló állásfoglalással).  

A tanuló nagyepikai alko-

tás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti el-

térést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket; 

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, 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; 

 képes a szereplők jellemzésé-

re, tetteik minősítésére; er-

kölcsi választások értelmezé-

sére és véleményezésére; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az elem-

ző-értelmező olvasás elmélyí-

ti az élmény- és tapasztalat-

szerzést;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányai-

Informatika:  

források önálló 

feltárása és felhasználá-

sa. 

 

Földrajz:  

az olvasott művek topo-

lógiája. 

 

Erkölcstan:  

erkölcsi dilemmák. 



 

 

nak ajánlására; 

 alkalmas az önálló olvas-

mányválasztás indoklására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epi-

zód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, élet-

kép.  

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 12-

es). Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, 

félrím, alliteráció. Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólí-

tott; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése 

különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a belső hal-

lás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: 

alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep elemzése, a kom-

pozíció meghatározó elemeinek értelmezése, érzelmi tartalmak megérté-

se. 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 Mi-

hály, Weöres Sándor műveiből és 

kortárs magyar lírai alkotásokból. 

Tematikus, motivikus kapcsoló-

dások felismerése – a műválasz-

tás felölel alapvető lírai témákat 

(pl. természet, évszakok és nap-

szakok, szülőföld, haza, család, 

szerelem, öntudat, költősors, köl-

tészet/ars poetica).  

 

Nemzeti himnuszunk, ódáink – 

Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal – mű-

értelmezések, sok szempontú 

elemzések (pl. vershelyzet, szer-

kezet, 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; 

Ének-zene:  

ritmusok, ritmusfajták 

azonosítása. 

 

Vizuális kultúra:  

a kompozíció szerepe 

a festészetben, építé-

szetben. 



 

 

 megismeri a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 felismer érzelmi tartalmakat;  

 sok szempontú megközelítés-

ben elemez, értelmez külön-

féle műfajú lírai alkotásokat 

és meg is tanul néhányat (pl. 

elégia/Csokonai Vitéz Mi-

hály: A Reményhez; epig-

ramma/Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete); 

 sok szempontú megközelítés-

ben értelmezi, elemzi nemzeti 

himnuszunkat, ódáinkat (Köl-

csey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal; 

memoriterek is).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmérté-

kes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, 

trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disz-

tichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, meta-

fora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egy korstílus – a romantika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. század  első felé-

ből.  

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 kap-

csolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális for-

rások használatával. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy korstílus – a romantika.  

Egy-két szemelvény a korszak 

jellemző alapvetéseiről, törekvé-

seiről (pl. szabadság az irodalom-

ban; új, jellegzetes műfajok; ke-

vertség, töredékesség; romantika 

és népiesség). 

 

Szemelvények Kölcsey, Vörös-

marty, Petőfi korstílusra jellemző, 

különféle műfajú, tematikájú al-

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 

Vizuális kultúra: 

romantikus 

festmények, épületek, 

viseletek. 

 

Ének-zene:  

a zenei romantika. 

 

Informatika:  

önálló ismeretszerzés, 

a források azonosítása. 



 

 

kotásaiból (pl. Kölcsey: Huszt; 

Vörösmarty: Ábránd; Petőfi: Egy 

gondolat bánt engemet…). 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, 

romantikus képalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus 

korstílus (regényelemzés) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus korstí-

lus.  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselek-

mény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rend-

szere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek azonosítá-

sára, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntéseinek mér-

legelésére.  

Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú megkö-

zelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, késleltetések, 

elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők).   

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás (regényelem-

zés) - sok szempontú megközelí-

tés. 

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

(vagy esetleg egy másik regénye, 

pl. Az új földesúr vagy A jövő 

század regénye) – sok szempontú 

megközelítés.  

 

Tér- és időviszonyok, cselek-

mény, szerkezet.  

Hősök, magatartásformák, erköl-

A tanuló egy Jókai-regényben 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, az előreutalá-

sokat, késleltetéseket, epizó-

dokat; a szereplők kapcsolata-

it, a cselekmény elemeit;  

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat és ro-

mantikus epika jellemzőit;  

 azonosítja a műben megjele-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

a történelmi regény 

eseményei és a történe-

lem. 

 

Földrajz:  

az olvasott Jókai-

regény topológiája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  



 

 

csi választások – a szereplők jel-

lemzése (egyéni állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. heroi-

kus regény, irányregény, utópia 

stb.). 

A romantika megjelenési formái 

(pl. szerkezet, cselekményfordu-

latok, jellemek, hangnem, elő-

adásmód). 

Elemzések, értelmezések és krea-

tív írások.  

nő tematikát (pl. család, sze-

relem, hősiesség, hazafiság, 

önfeláldozás);  

 képes a szereplők jellemzésé-

re, tetteik minősítésére; erköl-

csi választások értelmezésére 

és véleményezésére;  

 alkalmas a megjelenített érté-

kek, erkölcsi kérdések, moti-

vációk, magatartásformák fel-

ismerése, értelmezésére;  

 alkalmas az irodalmi élmény 

megosztására; beszámoló, 

ajánlás készítésére, különféle 

vélemények összevetésére; 

 képes memoriterek (próza-

epikai szövegrészletek) elő-

adására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az elem-

ző-értelmező olvasás elmélyí-

ti az élmény- és tapasztalat-

szerzést.  

Jókai-regények filmes 

adaptációi. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus 

hős, jellem, ábrázolásmód. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Drámai műfajok (egy komédia) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Dramatikus játék, dialógus, szerepjáték, dráma, színház. 

A tematikai egy-

ség 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 hasonlósá-

gok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített konfliktusok, 

döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint műfajformáló 

minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. Részvétel megjele-

nítésben (drámajátékban), színházi előadás megbeszélésében. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok – egy komédia 

sok szempontú megközelítése 

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. 

Képzelt beteg) vagy Shakespeare 

egy vígjátéka vagy Szigligeti: 

Liliomfi vagy Goldoni: Két úr 

szolgája.  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselek-

mény, konfliktusok.  

A tanuló  

 megismeri a drámai műnem 

legfontosabb jellemzőit, a 

komédia műfaját közös és 

önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel;  

 képes az epikai és a drámai 

történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések 

azonosítására;  

 a drámai szerkezet, drámai 

Dráma és tánc:  

dráma és színház, a 

színházi megjelenítés, 

szituáció, jellem, 

díszlet, színpadi szö-

vegmondás. 



 

 

 

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái 

(pl. helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

jellem és nyelv néhány 

jellemzőjének felismerésére; 

 a komikum mint műfajformáló 

minőség felismerésére, 

formáinak 

megkülönböztetésére;  

 egy jellemtípus azonosítására;  

 képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg megje-

lenítésére;  

 alkalmas részlet megtanulásá-

ra, esetleg jelenet előadására 

az olvasott drámai műből, va-

lamint egy látott jelenet (szín-

házi előadás vagy felvétele) 

értelmezésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jel-

lemkomikum, típus, jellemtípus.  

 

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. 

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 cse-

lekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni min-

dennapi 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, komputer-

játék, 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 konfliktusviszony-

latok felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben (pl. rádiómű-

sorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, ani-

máció, 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 elem-

Vizuális kultúra:  

idő- és térbeli változá-

sok megjelenítése 

képsorozatokkal. 

 

Dráma-tánc:  

az alapvető fogalmak 

(történet, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, forduló-

pont stb.) ismerete és 

alkalmazása a saját 



 

 

zése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmai-

nak alkalmazása.  

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, 

közösségi portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő, kifejező-

készség fejlesztése. 

játékok értékelő meg-

beszélése során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozí-

ció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 

 

 



 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszé-

lés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). Mese, monda, mito-

lógiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, anekdota, ballada.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egy-

ség 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 megfo-

galmazása. 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, arche-

tipikus helyzetek felismerése (pl. 

gyerekkor-felnőttkor, szegény-

ség-gazdagság, bűn-bűnhődés, 

házastársi kapcsolatok, hűség, 

kitartás, beavatás). 

 

Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, 

Örkény István műveiből, vala-

mint választható: 

Petőfi Sándor: A helység kalapá-

csa – a komikus eposz műfaji 

sajátosságai, illetve Arany János 

egy balladája (pl. Zách Klára; 

Szondi két apródja). 

 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) – házi olvasmány. 

A karcolatgyűjtemény szerkezete; 

pár-novellák összevetése. 

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; 

 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, 

Vizuális kultúra: 

témák, tematikus 

kapcsolódások a 

festészetben. 

 

Erkölcstan:  

beavatás; bűn, 

bűnhődés, lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás, 

élménymegosztás. 



 

 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála stb.; 

 memoriterek (verses és 

prózaepikai szövegrészletek) 

előadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz, szerkezet, 

időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nagyepikai alkotás - regényelemzés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.  

Nagyepikai alkotások közlésformái.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők jellem-

zésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi válasz-

tások értelmezésére, megbeszélésére, véleményezésére. 

Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése, fel-

dolgozása, a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az 

irodalmi nagy témáinak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek, szere-

lem. 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 renge-

tegben vagy Szabó Magda: Abi-

gél vagy Móricz Zsigmond: Légy 

jó mindhalálig (vagy egy másik 

regénye, pl. Pillangó, Árvácska) 

vagy Gárdonyi Géza: A láthatat-

lan ember vagy egy kortárs ma-

gyar vagy világirodalmi alkotás. 

 

Tér- és időviszonyok, cselek-

mény, szerkezet, elbeszélői né-

zőpont, hangnem, ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák 

– a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 

Regényműfaji változat (pl. fejlő-

désregény, történelmi regény, 

példázatos regény).  

Elemzések, értelmezések és krea-

tív írások. 

A tanuló nagyepikai alko-

tás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció sa-

játosságait (az elbeszélés és a 

történet időrendje, előreutalá-

sok, késleltetések); a műfaji 

változatot;  

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, beszédhelyzetet;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola 

és nevelés; beavatás, próbaté-

telek, szerelem.  

 

A tanuló 

 képes a szereplők jellemzésé-

re, tetteik minősítésére; alap-

vető emberi helyzetek, erköl-

csi választások értelmezésére 

és megbeszélésére, vélemé-

nyezésére; 

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott regé-

nyeket (összefoglalás); 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

nagyepikai alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan:  

hősök, tettek, magatar-

tásformák értelmezése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: nagyepi-

kai alkotások filmes 

feldolgozásai és hatá-

suk. 



 

 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányai-

nak ajánlására; 

 alkalmas az önálló olvas-

mányválasztás indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, pél-

dázat / parabola, történelmi regény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulat-

líra, gondolati líra 

Órakeret 

17 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 te-

remtik meg. 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólí-

tott; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése 

különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a belső hal-

lás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: 

alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep elemzése, a kom-

pozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az érzelmi intelligencia, az 

empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak megértése révén. Szövegelem-

zések, értelmezések sok szempontú megközelítésben. A szöveghű, kife-

jező szövegmondás fejlesztése.  

Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, 

közműveltségi helyének, szerepének megértésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai és átmeneti műfajok, mű-

típusok, pl. óda, dal, epigram-

ma, elégia, ekloga, életkép, tájlí-

ra, hangulatlíra, gondolati líra - 

műfaji rendszerezés. 

 

Tematikus, motivikus kapcsoló-

dások felismerése (a műválasz-

tás felölel alapvető lírai témákat, 

pl. természet, évszakok és nap-

szakok, szülőföld, haza, család, 

szerelem, háború, szabadság, 

öntudat, költősors, költészet / 

ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak 

rendszerezése. 

 

Szemelvények Ady Endre, 

Arany János, Csokonai Vitéz 

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;  

Ének-zene:  

dallam- és 

ritmusvariációk; énekelt 

versek, ritmushatások; a 

rockzene néhány 

jellemzője. 

 

Dráma és tánc:  

kifejező szövegmondás. 

 

Társadalomismeret; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

a reklámeszközök és 

hatásuk. 



 

 

Mihály, Janus Pannonius, József 

Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós (Nem 

tudhatom), Szabó Lőrinc, Vö-

rösmarty Mihály, Weöres Sán-

dor műveiből és kortárs magyar 

lírai alkotásokból. 

 

Szemelvények a reklám és a 

popzene új szóbeli költészeté-

ből.  

 

A fogalmi háló a választott mű-

vekhez kapcsolódik. 

 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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és 

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus ver-

selés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, rím-

elhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, 

alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura etymologica, inverzió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus mo-

dernség) 

Órakeret 

10 óra 

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 megértése, 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 ne-

hézségeit;  

 az irányzatok főbb esztétikai 

elveit, törekvéseit, ábrázo-

lásmódját, stílus- és formaje-

gyeit (szimbólumhasználat és 

szimbolizmus megkülönböz-

tetésével); 

 jellemző műveken felismeri 

az irányzatok jellegzetes-

ségeit, főbb vonásait;  

 az önálló ismeretszerzés több-

féle módszerével (pl. internet, 

elektronikus könyvtár stb.) is 

gyűjt információkat;  

 keres a korszakhoz regionális 

és helyi kulturális kötődése-

ket (bármely művészeti ágból, 

pl. festészet, szobrászat, épí-

tészet is).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismertek:  

a korstílusok művelő-

déstörténeti, életmód-

beli vonatkozásai. 

 

Vizuális kultúra: stílus-

irányzatok a 20. század 

elején. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szim-

bólum, összetett költői kép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, regény-

elemzés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen értel-

mezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji változa-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság 

fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a 

személyes irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló 



 

 

indoklása. Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás ár-

nyaltabb nyelvi formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbö-

zőségének megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom 

egyes alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szem-

pontú, kritikus értékelése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági 

és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – egy magyar vagy világ-

irodalmi 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 mű-

vekhez kapcsolódik. 

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; 

 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.  

Társadalomismeret:  

a bűnügyi regények 

társadalomképe. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a populáris kultúra 

műfajai, jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmtí-

pusok, műsortípusok 

(pl. sci-fi; krimi). 

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 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok. 

A tematikai egység A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások mérlegelé-



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

se 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 elem-

zésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség megértése, 

műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle dramatikus for-

mák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat, stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció) az empatikus készségek fejlesztése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok – egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok szem-

pontú megközelítése. 

 

Shakespeare: Romeo és Júlia  

(vagy egy Shakespeare-komédia 

vagy Gogol: A revizor).  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselek-

mény, konfliktusok. Drámai 

szerkezet.  

 

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

tragikus/komikus hős). 

 

Hősök (egyéni és tipikus voná-

sok). 

Tragikus bukás, értékveszte-

ség/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, alap-

szituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

 

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 meg-

figyelése. 

A tematikai egy-

ség 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, komputer-

játék, 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 értelme-

zését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja (a való-

ságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és 

nézői elvárás – műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének meghatá-

rozása (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 tudato-

sítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Ének-zene:  

zenei stílusok, műfaj-

ok ismerete – dal, 

kánon, kórusmű, 

szimfónia, más hang-

szeres és zenekari 

művek, opera. 

 

Dráma és tánc: alap-

vető tánctípusok, 

táncstílusok és kísérő-

zenéjük azonosítása, 

mozgás- vagy moz-

gásszínházi formák 

megkülönböztetése.  

 

Vizuális kultúra: kép-

zőművészeti ágak, az 

építészet, a design 

főbb jellemzőinek 

ismerete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thril-

ler; 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. 

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 meg-

szerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 



 

 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesz-

tése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához („írá-

sához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra vo-

natkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más - és más jelrendszert, kódokat használnak; írott, 

szimbolikus (például egy képen látható tárgy),  és technikai ( pél-

dául a kameramozgás) kódokat. 

 

Annak tudatosítása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, mozgóké-

peken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan meghatá-

rozott értelme – a jelentés nagymértékben függ a befogadótól. 

A mágikus gondolkodás fogalmának vizsgálata, meghatározása (a 

tárgyak képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság ön-

tudatlan azonosítása). 

 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szer-

ző által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konst-

ruálja a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a fo-

gyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommuniká-

ció 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, kisebbségek-

nek 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, an-

nak érzékelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan mó-

don 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 azonos-

ságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése).  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, éssze-

rű indoklás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érde-

kek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji, 

nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napi-

sajtóban). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

a médiumok hírei és a 

környezetben tapasztalt 

valóság összehasonlítása. 

 

Informatika:  

algoritmus kódolása a 

számítógép számára egy-

szerű programozási nyel-

ven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, 

egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, repre-

zentáció. 

 



 

 

 



 

 

 

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 se-

gítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát má-

sok gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgató-

rugóit. 

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 vélemé-

nyét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták hasz-

nálatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tag-

mondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segéd-

könyvek 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 (elsősor-

ban 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 temati-

kus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típu-

sait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakza-

tokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentéste-

remtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meg-

határozó 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 drá-

mákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatá-

sára. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire vélemé-

nyében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmak-

ról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szi-

nesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes né-

hány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomi-

kum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető informá-

ciókat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 



 

 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszok-

ból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektro-

nikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális mé-

dia és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellem-

zőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus 

attitűd. 

 

 

 

MAGYAR NYELV „B” 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

 

Tematikai egységek 
5-6. osz-

tály 

7-8. osz-

tály 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 18 13 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 22 9 

Írás, fogalmazás 20 7 

Helyesírás 22 13 

A szavak szerkezete és jelentése 18 - 

A nyelv szerkezete és jelentése 30 48 

A nyelv állandósága és változása - 7 

 

Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 

Írás, fogalmazás 10 

Helyesírás 12 

A szavak szerkezete és jelentése 13 

A nyelv szerkezete és jelentése 15 

Összesen 72 

 

6. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 9 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 

Írás, fogalmazás 10 

Helyesírás 12 

A szavak szerkezete és jelentése 4 

A nyelv szerkezete és jelentése 25 

Összesen 72 

 



 

 

7. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 10 

Írás, fogalmazás 10 

Helyesírás 12 

A nyelv szerkezete és jelentése 30 

A nyelv állandósága és változása - 

Összesen 72 

 

8. osztály 

 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 8+8 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 7+8 

Írás, fogalmazás 9+8 

Helyesírás 9+8 

A nyelv szerkezete és jelentése 32+2 

A nyelv állandósága és változása 7+2 

 72+36 

Összesen 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

A kerettanterv által javasolt óraszámok 

 

Tematikai egységek 
5-6. osz-

tály 

7-8. osz-

tály 

Mesék 10 - 

Petőfi Sándor: János vitéz 15 - 

Táj, szülőföld 5 - 

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei 5 - 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 15 - 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány 10 - 

Szövegalkotás 10 - 

Ballada 5 - 

Monda, rege 5 - 

Arany János: Toldi 15 - 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 10 - 

Próbatételek, kalandok, hősök 15 - 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány 10 - 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, 

anekdota) 
- 10 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés - 8 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) - 22 

Egy korstílus – a romantika - 6 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus 

(regényelemzés) 
- 8 

Drámai műfajok (egy komédia) - 8 

Kisepikai alkotások – prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, 

kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 
- 13 

Nagyepikai alkotás - regényelemzés  8 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok – óda, dal, epigramma, elé-

gia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 
- 17 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) - 6 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – magyar vagy világirodalom, regényelemzés 
- 7 

Drámai műfajok – egy tragédia és/vagy egy komédia - 7 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 
- 3 



 

 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 
- 3 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
- 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Helyi tanterv 
 

5. osztály (heti 2 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Mesék 12 

Petőfi Sándor: János vitéz 15 

Táj, szülőföld 5 

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei 5 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 15 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány 10 

Szövegalkotás 5 

Próbatételek, kalandok, hősök 5 

Összesen 72 
 

6. osztály (heti 2 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Ballada 10 

Monda, rege 10 

Arany János: Toldi 17 

Érzelmek, hangulatok, gondolatok 10 

Próbatételek, kalandok, hősök 10 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány 10 

Szövegalkotás 5 

Összesen 72 

 

7. osztály (heti 2 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) 10 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés 9 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 25 

Egy korstílus – a romantika 12 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regény-

elemzés) 

8 

Drámai műfajok (egy komédia) 8 

Kisepikai alkotások – prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 
- 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok – óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 
- 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) - 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből – 

magyar vagy világirodalom, regényelemzés 
- 

Drámai műfajok – egy tragédia és/vagy egy komédia - 

A média kifejezőeszközei (1) Történet és elbeszélés a mozgóképen - 

A média kifejezőeszközei (2) A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek 

rendszerezése 
- 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
- 



 

 

Összesen 72 

 

8. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) - 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés - 

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) - 

Egy korstílus – a romantika - 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regény-

elemzés) 
- 

Drámai műfajok (egy komédia) - 

Kisepikai alkotások – prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, 

anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 
15 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés 8 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok – óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, 

életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 
17 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 8 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből – 

magyar vagy világirodalom, regényelemzés 
7 

Drámai műfajok – egy tragédia és/vagy egy komédia 7 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 
3 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 
3 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 
4 

Összesen 72 



 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

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. Mire eljutottak a tanulók a 78. évfolyamig, addigra már 

megismerkedtek 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 

ekkorra már több kell, hogy legyen számukra merő 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 életünkbe építése a mi dolgunk. Ekkorra már szerencsés, ha a tanulók jól értik: 

a pragmatikus tudáselemeken túl az embernek szüksége van egy transzpragmatikus, 

ünnepnapi tudásra is, amiben elsősorban a művészetek adhatnak eligazítást. Ahhoz, hogy az 

irodalommal ebben a másfajta jelentésében is képesek legyenek szembesülni, ehhez több 

előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, 

hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori viszonyát a tanulmányokhoz, a mély lelki 

kérdéseket érintő kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető 

kamaszt jól ismerve fogalmazza meg célkitűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló 

részéről, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta 

irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek megfelelően 78. évfolyamon számos 

képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 78. 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. 

 

 

 



 

 

Magyar nyelv 

7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcso-

lat, 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 tuda-

tosítása, 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 sajátosságai-

nak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti identitás 

erősítése.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkom-

munikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, 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, kis-

előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszéd-

mód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 
felszólalás, kiselőadás, 
(ünnepi) beszéd, 
részvétel 
beszélgetésben, 
vitában.  
 
Vizuális kultúra: 
szöveg és kép 
kapcsolata a vizuális 
médiumokban. 
 
Dráma és tánc: 
kifejező 
szövegmondás 
dramatikus játékban. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási 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 Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkeze-

lési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elekt-

ronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információ-

források kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömeg-

kommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képes-

ségének fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, 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 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.  
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

 

Minden tantárgy:  

az egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika:  

keresési ismeretek al-

kalmazása.  

 

Vizuális kultúra:  

ábrák, képek, illusztrá-

ciók értelmezése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgo-

zás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

10 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 folya-

matközpontúságának alkalmazása. 

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. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

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, követ-



 

 

kezményeinek 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, jel-

lemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika:  

a szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipog-

ráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 

blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyo-

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás 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 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.  

Informatika:  

a helyesírási ellenőrző 

programok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondo-

latjel). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mellék-

névi, 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 felismer-

tetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommu-

nikációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szö-

vegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó vi-

szonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

A mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk 

kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, 

vonzatok. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek:  

a tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 

 



 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

8+8 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtar-

tás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcso-

lat, 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 tuda-

tosítása, 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 sajátosságai-

nak (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 beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkom-

munikáció üzeneteinek dekódolása. 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitá-

ban, 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, kis-

előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszéd-

mód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 
felszólalás, kiselőadás, 
(ünnepi) beszéd, 
részvétel 
beszélgetésben, 
vitában.  
 
Vizuális kultúra: 
szöveg és kép 
kapcsolata a vizuális 
médiumokban. 
 
Dráma és tánc: 
kifejező 
szövegmondás 
dramatikus játékban. 
 
Ének-zene: bes-
zédhang, énekhang, 
beszédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

7+8 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási 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, információkeze-

lési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elekt-

ronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információ-

források kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömeg-

kommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képes-

ségének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak 

felismertetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb techni-

kák, 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 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 szótárhasználat. 

Minden tantárgy:  

az egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek fel-

dolgozásának tantárgyi 

sajátosságai.  

 

Informatika:  

keresési ismeretek al-

kalmazása.  

 

Vizuális kultúra:  

ábrák, képek, illusztrá-

ciók értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szöveg-

feldolgozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

9+8 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 folya-

matközpontúságának alkalmazása. 



 

 

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. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a 

műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

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, követ-

kezményeinek 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, jel-

lemzés, vélemény. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika:  

a szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

 

Vizuális kultúra: tipog-

ráfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment, 

blog; önéletrajz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

9+8 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyo-

mány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás fo-

lyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he-

lyesírás 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 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.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmód-

ja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, 

alkalmazása. 

Informatika:  

a helyesírási ellenőrző 

programok. 

 
Vizuális kultúra: 
tipográfiai ismeretek – 



 

 

esztétikus és célszerű 
íráskép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondo-

latjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

32+2 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, mellék-

névi, 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 felismer-

tetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommu-

nikációban.  

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 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szö-

vegszervező ereje. 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommuniká-

ciós 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 és játékos 

szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 

 

Idegen nyelvek:  

a tanult idegen nyelv 

szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta 

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és 

bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv állandósága és változása 

Órakeret  

7+2 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 



 

 

céljai 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 értelme-

zése különböző korokból származó írott szövegeken és irodalmi pél-

dákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, össze-

hasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. 

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a magyarság történeté-

nek kezdetei. 

 

Ének-zene:  

régi és új stílusú nép-

dalok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

 

 



 

 

Irodalom 

7.  évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, 

legenda, anekdota) 

Órakeret 

10 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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttér-

zés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások ér-

telmezésének és véleményezésének fejlesztése. 

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyes kisepikai műfajok sajá-

tosságai (pl. tér-, időviszonyok, 

előreutalás, késleltetés, nézőpont, 

szerkesztésmód, szereplők, 

hangnem, téma, motívumok). 

Kosztolányi Dezső, Mikszáth 

Kálmán és más magyar elbeszé-

lők alkotásai.  

A tanuló kisepikai alkotásokban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti el-

térést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;  

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzések nyomán rögzíti 

az egyes műfajok sajátossá-

gait;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. család, iskola, gye-

rekek és felnőttek, próbatéte-

lek;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására;  

 képes érzelmi tartalmak fel-

ismerésére, erkölcsi választá-

sok értelmezésére és vélemé-

nyezésére, pl. indulatok, sze-

retet, együttérzés, segítőkész-

ség, félelem, bizalom, hála;  

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására. 

Erkölcstan: nemzedé-

kek, család, felnőttek, 

gyerekek kapcsolatai.  

 

Dráma és tánc:  

érzelmi tartalmak kife-

jezése drámajátékban, 

szerepjátékban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, 

szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nagyepikai alkotás – regényelemzés  

Órakeret 

9 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni olvasmá-

nyok, 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 élmények forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. Nagyepi-

kai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, elemzése; az 

elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés érzékeltetése; az előre-

utalások, 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 meg-

közelítés. 

Tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szerkezet, 

anekdotikusság. 

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 

szempontjainak alkalmazása, 

önálló állásfoglalással).  

A tanuló nagyepikai alko-

tás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a 

történet időrendje közötti el-

térést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket; 

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, 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; 

 képes a szereplők jellemzésé-

re, tetteik minősítésére; er-

kölcsi választások értelmezé-

sére és véleményezésére; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az elem-

ző-értelmező olvasás elmélyí-

ti az élmény- és tapasztalat-

szerzést;  

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányai-

Informatika:  

források önálló 

feltárása és felhasználá-

sa. 

 

Földrajz:  

az olvasott művek topo-

lógiája. 

 

Erkölcstan:  

erkölcsi dilemmák. 



 

 

nak ajánlására; 

 alkalmas az önálló olvas-

mányválasztás indoklására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epi-

zód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, élet-

kép.  

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 12-

es). Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, 

félrím, alliteráció. Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólí-

tott; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése 

különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a belső hal-

lás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: 

alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep elemzése, a kom-

pozíció meghatározó elemeinek értelmezése, érzelmi tartalmak megérté-

se. 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 Mi-

hály, Weöres Sándor műveiből és 

kortárs magyar lírai alkotásokból. 

Tematikus, motivikus kapcsoló-

dások felismerése – a műválasz-

tás felölel alapvető lírai témákat 

(pl. természet, évszakok és nap-

szakok, szülőföld, haza, család, 

szerelem, öntudat, költősors, köl-

tészet/ars poetica).  

 

Nemzeti himnuszunk, ódáink – 

Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal – mű-

értelmezések, sok szempontú 

elemzések (pl. vershelyzet, szer-

kezet, 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; 

Ének-zene:  

ritmusok, ritmusfajták 

azonosítása. 

 

Vizuális kultúra:  

a kompozíció szerepe 

a festészetben, építé-

szetben. 



 

 

 megismeri a kompozíció 

meghatározó elemeit (pl. 

tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 felismer érzelmi tartalmakat;  

 sok szempontú megközelítés-

ben elemez, értelmez külön-

féle műfajú lírai alkotásokat 

és meg is tanul néhányat (pl. 

elégia/Csokonai Vitéz Mi-

hály: A Reményhez; epig-

ramma/Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete); 

 sok szempontú megközelítés-

ben értelmezi, elemzi nemzeti 

himnuszunkat, ódáinkat (Köl-

csey: Hymnus; Vörösmarty: 

Szózat; Petőfi: Nemzeti dal; 

memoriterek is).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmérté-

kes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, 

trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disz-

tichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, meta-

fora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egy korstílus – a romantika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. század  első felé-

ből.  

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 kap-

csolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális for-

rások használatával. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy korstílus – a romantika.  

Egy-két szemelvény a korszak 

jellemző alapvetéseiről, törekvé-

seiről (pl. szabadság az irodalom-

ban; új, jellegzetes műfajok; ke-

vertség, töredékesség; romantika 

és népiesség). 

 

Szemelvények Kölcsey, Vörös-

marty, Petőfi korstílusra jellemző, 

különféle műfajú, tematikájú al-

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 

Vizuális kultúra: 

romantikus 

festmények, épületek, 

viseletek. 

 

Ének-zene:  

a zenei romantika. 

 

Informatika:  

önálló ismeretszerzés, 

a források azonosítása. 



 

 

kotásaiból (pl. Kölcsey: Huszt; 

Vörösmarty: Ábránd; Petőfi: Egy 

gondolat bánt engemet…). 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, 

romantikus képalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus 

korstílus (regényelemzés) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus korstí-

lus.  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselek-

mény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rend-

szere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek azonosítá-

sára, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntéseinek mér-

legelésére.  

Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú megkö-

zelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, késleltetések, 

elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők).   

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás (regényelem-

zés) - sok szempontú megközelí-

tés. 

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

(vagy esetleg egy másik regénye, 

pl. Az új földesúr vagy A jövő 

század regénye) – sok szempontú 

megközelítés.  

 

Tér- és időviszonyok, cselek-

mény, szerkezet.  

Hősök, magatartásformák, erköl-

A tanuló egy Jókai-regényben 

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, az előreutalá-

sokat, késleltetéseket, epizó-

dokat; a szereplők kapcsolata-

it, a cselekmény elemeit;  

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, beszédhelyzetet;  

 műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat és ro-

mantikus epika jellemzőit;  

 azonosítja a műben megjele-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

a történelmi regény 

eseményei és a történe-

lem. 

 

Földrajz:  

az olvasott Jókai-

regény topológiája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  



 

 

csi választások – a szereplők jel-

lemzése (egyéni állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. heroi-

kus regény, irányregény, utópia 

stb.). 

A romantika megjelenési formái 

(pl. szerkezet, cselekményfordu-

latok, jellemek, hangnem, elő-

adásmód). 

Elemzések, értelmezések és krea-

tív írások.  

nő tematikát (pl. család, sze-

relem, hősiesség, hazafiság, 

önfeláldozás);  

 képes a szereplők jellemzésé-

re, tetteik minősítésére; erköl-

csi választások értelmezésére 

és véleményezésére;  

 alkalmas a megjelenített érté-

kek, erkölcsi kérdések, moti-

vációk, magatartásformák fel-

ismerése, értelmezésére;  

 alkalmas az irodalmi élmény 

megosztására; beszámoló, 

ajánlás készítésére, különféle 

vélemények összevetésére; 

 képes memoriterek (próza-

epikai szövegrészletek) elő-

adására;  

 képes annak felismerésére és 

tudatosítására, hogy az elem-

ző-értelmező olvasás elmélyí-

ti az élmény- és tapasztalat-

szerzést.  

Jókai-regények filmes 

adaptációi. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus 

hős, jellem, ábrázolásmód. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Drámai műfajok (egy komédia) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Dramatikus játék, dialógus, szerepjáték, dráma, színház. 

A tematikai egy-

ség 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 hasonlósá-

gok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített konfliktusok, 

döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint műfajformáló 

minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése. Részvétel megjele-

nítésben (drámajátékban), színházi előadás megbeszélésében. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok – egy komédia 

sok szempontú megközelítése 

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. 

Képzelt beteg) vagy Shakespeare 

egy vígjátéka vagy Szigligeti: 

Liliomfi vagy Goldoni: Két úr 

szolgája.  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselek-

mény, konfliktusok.  

A tanuló  

 megismeri a drámai műnem 

legfontosabb jellemzőit, a 

komédia műfaját közös és 

önálló olvasással, 

feldolgozással, műelemzéssel;  

 képes az epikai és a drámai 

történetmegjelenítés közötti 

hasonlóságok és eltérések 

azonosítására;  

 a drámai szerkezet, drámai 

Dráma és tánc:  

dráma és színház, a 

színházi megjelenítés, 

szituáció, jellem, 

díszlet, színpadi szö-

vegmondás. 



 

 

 

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái 

(pl. helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

jellem és nyelv néhány 

jellemzőjének felismerésére; 

 a komikum mint műfajformáló 

minőség felismerésére, 

formáinak 

megkülönböztetésére;  

 egy jellemtípus azonosítására;  

 képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg megje-

lenítésére;  

 alkalmas részlet megtanulásá-

ra, esetleg jelenet előadására 

az olvasott drámai műből, va-

lamint egy látott jelenet (szín-

házi előadás vagy felvétele) 

értelmezésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jel-

lemkomikum, típus, jellemtípus.  

 

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. 

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 cse-

lekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni min-

dennapi 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, komputer-

játék, 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 konfliktusviszony-

latok felismerése, megfigyelése a médiaszövegekben (pl. rádiómű-

sorban, riportban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, ani-

máció, 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 elem-

Vizuális kultúra:  

idő- és térbeli változá-

sok megjelenítése 

képsorozatokkal. 

 

Dráma-tánc:  

az alapvető fogalmak 

(történet, cselekmény, 

szándék, feszültség, 

konfliktus, forduló-

pont stb.) ismerete és 

alkalmazása a saját 



 

 

zése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmai-

nak alkalmazása.  

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, 

közösségi portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő, kifejező-

készség fejlesztése. 

játékok értékelő meg-

beszélése során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozí-

ció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 

 

 



 

 

8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszé-

lés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). Mese, monda, mito-

lógiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, anekdota, ballada.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, 

párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egy-

ség 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 megfo-

galmazása. 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, arche-

tipikus helyzetek felismerése (pl. 

gyerekkor-felnőttkor, szegény-

ség-gazdagság, bűn-bűnhődés, 

házastársi kapcsolatok, hűség, 

kitartás, beavatás). 

 

Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, 

Örkény István műveiből, vala-

mint választható: 

Petőfi Sándor: A helység kalapá-

csa – a komikus eposz műfaji 

sajátosságai, illetve Arany János 

egy balladája (pl. Zách Klára; 

Szondi két apródja). 

 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) – házi olvasmány. 

A karcolatgyűjtemény szerkezete; 

pár-novellák összevetése. 

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; 

 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, 

Vizuális kultúra: 

témák, tematikus 

kapcsolódások a 

festészetben. 

 

Erkölcstan:  

beavatás; bűn, 

bűnhődés, lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: 

kifejező 

szövegmondás, 

élménymegosztás. 



 

 

együttérzés, segítőkészség, 

félelem, bizalom, hála stb.; 

 memoriterek (verses és 

prózaepikai szövegrészletek) 

előadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz, szerkezet, 

időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nagyepikai alkotás - regényelemzés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.  

Nagyepikai alkotások közlésformái.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők jellem-

zésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi válasz-

tások értelmezésére, megbeszélésére, véleményezésére. 

Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése, fel-

dolgozása, a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az 

irodalmi nagy témáinak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek, szere-

lem. 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 renge-

tegben vagy Szabó Magda: Abi-

gél vagy Móricz Zsigmond: Légy 

jó mindhalálig (vagy egy másik 

regénye, pl. Pillangó, Árvácska) 

vagy Gárdonyi Géza: A láthatat-

lan ember vagy egy kortárs ma-

gyar vagy világirodalmi alkotás. 

 

Tér- és időviszonyok, cselek-

mény, szerkezet, elbeszélői né-

zőpont, hangnem, ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák 

– a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

 

Regényműfaji változat (pl. fejlő-

désregény, történelmi regény, 

példázatos regény).  

Elemzések, értelmezések és krea-

tív írások. 

A tanuló nagyepikai alko-

tás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és 

térviszonyokat, a narráció sa-

játosságait (az elbeszélés és a 

történet időrendje, előreutalá-

sok, késleltetések); a műfaji 

változatot;  

 felismeri az elbeszélői néző-

pontot, beszédhelyzetet;  

 azonosítja az irodalom nagy 

témáit, pl. szülő és gyerek, 

gyerekek és felnőttek, iskola 

és nevelés; beavatás, próbaté-

telek, szerelem.  

 

A tanuló 

 képes a szereplők jellemzésé-

re, tetteik minősítésére; alap-

vető emberi helyzetek, erköl-

csi választások értelmezésére 

és megbeszélésére, vélemé-

nyezésére; 

 felidézi és rendszerezi az 

olvasott, feldolgozott regé-

nyeket (összefoglalás); 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

nagyepikai alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan:  

hősök, tettek, magatar-

tásformák értelmezése. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: nagyepi-

kai alkotások filmes 

feldolgozásai és hatá-

suk. 



 

 

 képes az irodalmi élmény 

megosztására, olvasmányai-

nak ajánlására; 

 alkalmas az önálló olvas-

mányválasztás indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, pél-

dázat / parabola, történelmi regény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, 

epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulat-

líra, gondolati líra 

Órakeret 

17 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 te-

remtik meg. 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólí-

tott; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése 

különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a belső hal-

lás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: 

alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep elemzése, a kom-

pozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az érzelmi intelligencia, az 

empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak megértése révén. Szövegelem-

zések, értelmezések sok szempontú megközelítésben. A szöveghű, kife-

jező szövegmondás fejlesztése.  

Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, 

közműveltségi helyének, szerepének megértésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai és átmeneti műfajok, mű-

típusok, pl. óda, dal, epigram-

ma, elégia, ekloga, életkép, tájlí-

ra, hangulatlíra, gondolati líra - 

műfaji rendszerezés. 

 

Tematikus, motivikus kapcsoló-

dások felismerése (a műválasz-

tás felölel alapvető lírai témákat, 

pl. természet, évszakok és nap-

szakok, szülőföld, haza, család, 

szerelem, háború, szabadság, 

öntudat, költősors, költészet / 

ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak 

rendszerezése. 

 

Szemelvények Ady Endre, 

Arany János, Csokonai Vitéz 

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;  

Ének-zene:  

dallam- és 

ritmusvariációk; énekelt 

versek, ritmushatások; a 

rockzene néhány 

jellemzője. 

 

Dráma és tánc:  

kifejező szövegmondás. 

 

Társadalomismeret; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

a reklámeszközök és 

hatásuk. 



 

 

Mihály, Janus Pannonius, József 

Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi 

Sándor, Radnóti Miklós (Nem 

tudhatom), Szabó Lőrinc, Vö-

rösmarty Mihály, Weöres Sán-

dor műveiből és kortárs magyar 

lírai alkotásokból. 

 

Szemelvények a reklám és a 

popzene új szóbeli költészeté-

ből.  

 

A fogalmi háló a választott mű-

vekhez kapcsolódik. 

 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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és 

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus ver-

selés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, rím-

elhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, 

alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura etymologica, inverzió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus mo-

dernség) 

Órakeret 

10 óra 

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 megértése, 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 ne-

hézségeit;  

 az irányzatok főbb esztétikai 

elveit, törekvéseit, ábrázo-

lásmódját, stílus- és formaje-

gyeit (szimbólumhasználat és 

szimbolizmus megkülönböz-

tetésével); 

 jellemző műveken felismeri 

az irányzatok jellegzetes-

ségeit, főbb vonásait;  

 az önálló ismeretszerzés több-

féle módszerével (pl. internet, 

elektronikus könyvtár stb.) is 

gyűjt információkat;  

 keres a korszakhoz regionális 

és helyi kulturális kötődése-

ket (bármely művészeti ágból, 

pl. festészet, szobrászat, épí-

tészet is).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismertek:  

a korstílusok művelő-

déstörténeti, életmód-

beli vonatkozásai. 

 

Vizuális kultúra: stílus-

irányzatok a 20. század 

elején. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szim-

bólum, összetett költői kép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató 

irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, regény-

elemzés 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen értel-

mezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji változa-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság 

fejlesztése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a 

személyes irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló 



 

 

indoklása. Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás ár-

nyaltabb nyelvi formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbö-

zőségének megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom 

egyes alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szem-

pontú, kritikus értékelése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági 

és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből – egy magyar vagy világ-

irodalmi 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 mű-

vekhez kapcsolódik. 

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; 

 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.  

Társadalomismeret:  

a bűnügyi regények 

társadalomképe. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a populáris kultúra 

műfajai, jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmtí-

pusok, műsortípusok 

(pl. sci-fi; krimi). 

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 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok. 

A tematikai egység A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások mérlegelé-



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

se 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 elem-

zésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség megértése, 

műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle dramatikus for-

mák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat, stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció) az empatikus készségek fejlesztése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok – egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok szem-

pontú megközelítése. 

 

Shakespeare: Romeo és Júlia  

(vagy egy Shakespeare-komédia 

vagy Gogol: A revizor).  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselek-

mény, konfliktusok. Drámai 

szerkezet.  

 

A meghatározó minőség szerepe 

(tragikus/komikus cselekmény; 

tragikus/komikus hős). 

 

Hősök (egyéni és tipikus voná-

sok). 

Tragikus bukás, értékveszte-

ség/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, alap-

szituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

 

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 meg-

figyelése. 

A tematikai egy-

ség 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, komputer-

játék, 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 értelme-

zését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja (a való-

ságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és 

nézői elvárás – műfajfilm, szerzői film). 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének meghatá-

rozása (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 tudato-

sítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Ének-zene:  

zenei stílusok, műfaj-

ok ismerete – dal, 

kánon, kórusmű, 

szimfónia, más hang-

szeres és zenekari 

művek, opera. 

 

Dráma és tánc: alap-

vető tánctípusok, 

táncstílusok és kísérő-

zenéjük azonosítása, 

mozgás- vagy moz-

gásszínházi formák 

megkülönböztetése.  

 

Vizuális kultúra: kép-

zőművészeti ágak, az 

építészet, a design 

főbb jellemzőinek 

ismerete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thril-

ler; 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. 

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 meg-

szerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 



 

 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesz-

tése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához („írá-

sához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra vo-

natkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció 

médiumai más - és más jelrendszert, kódokat használnak; írott, 

szimbolikus (például egy képen látható tárgy),  és technikai ( pél-

dául a kameramozgás) kódokat. 

 

Annak tudatosítása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) 

alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, mozgóké-

peken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan meghatá-

rozott értelme – a jelentés nagymértékben függ a befogadótól. 

A mágikus gondolkodás fogalmának vizsgálata, meghatározása (a 

tárgyak képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság ön-

tudatlan azonosítása). 

 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szer-

ző által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konst-

ruálja a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a fo-

gyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommuniká-

ció 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, kisebbségek-

nek 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, an-

nak érzékelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan mó-

don 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 azonos-

ságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése).  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, éssze-

rű indoklás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érde-

kek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji, 

nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon, napi-

sajtóban). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

a médiumok hírei és a 

környezetben tapasztalt 

valóság összehasonlítása. 

 

Informatika:  

algoritmus kódolása a 

számítógép számára egy-

szerű programozási nyel-

ven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, 

egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, repre-

zentáció. 

 



 

 

 



 

 

 

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 se-

gítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát má-

sok gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgató-

rugóit. 

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 vélemé-

nyét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták hasz-

nálatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tag-

mondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segéd-

könyvek 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 (elsősor-

ban 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 temati-

kus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típu-

sait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakza-

tokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentéste-

remtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meg-

határozó 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 drá-

mákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatá-

sára. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire vélemé-

nyében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmak-

ról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szi-

nesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes né-

hány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomi-

kum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető informá-

ciókat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző 



 

 

írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszok-

ból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektro-

nikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális mé-

dia és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellem-

zőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus 

attitűd. 

 

 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

 

Tematikai egységek 
5-6. 

osztály 

7-8. 

osztály 

Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 
12 

 

Az ókori görög-római világ 23  

A középkori Európa világa 14  

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 16  

A Magyar Királyság virágkora 13  

A világ és Európa a kora újkorban 14  

Magyarország a kora újkorban 18  

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 20  

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei  8 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon  12 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború  8  

Európa és a világ a két háború között  11 

Magyarország a két világháború között  14 

A második világháború  12 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése  6 

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leveréséig 

 
8 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása  6 

A Kádár-korszak jellemzői  8 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése   6 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon   5 

Társadalmi szabályok  3 

Állampolgári alapismeretek  5  

Pénzügyi és gazdasági kultúra  5 

Háztartás és családi gazdálkodás  5 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság  3 

A médiamodellek és intézmények.  3 

A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 

 
2 

 



 

 

Helyi tanterv 

 

5. évfolyam (heti 2 óra) 

 

Tematikai egység címe Óraszám 

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 14 

Az ókori görög-római világ 25  

A középkori Európa világa 14  

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 19 

Összesen 72  

 

6. évfolyam (heti 2 óra) 

Tematikai egység címe Óraszám 

A Magyar Királyság virágkora 16 

A világ és Európa a kora újkorban 14 

Magyarország a kora újkorban 19 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magya-

rországon 
23 

Összesen 72 

 

7. évfolyam (heti 2 óra) 

Tematikai egység címe Óraszám 

A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 8 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarorszá-

gon 
12 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 11 

Európa és a világ a két háború között 11 

Magyarország a két világháború között 14 

A második világháború 16 

Összesen 72 

 



 

 

8. évfolyam (heti 2 óra) 

Tematikai egység címe Óraszám 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 6 

Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveré-

séig 
8 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 6 

A Kádár-korszak jellemzői 10 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 8 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magya-

rországon 
5 

Társadalmi szabályok 3 

Állampolgári alapismeretek 5 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 

Háztartás és családi gazdálkodás 5 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság 3 

A médiamodellek és intézmények 3 

A média társadalmi szerepe, használata –  

Reklám és hír a hagyományos és az új médiában 
5 

Összesen 72 

 



 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodá-

sához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában hagyományosan a történe-

lem mint múltismeret áll, mely a társadalom közös emlékezeteként az emberi azonosságtudat 

egyik alapja. Ez az identitástudat sokrétű, a legszűkebb helyi közösségektől, a haza és a nem-

zet legnagyobb kohéziós erőt jelentő összefogó erején át, az európai kontinens közösségei 

által az emberiség egészéhez való tartozás érzéséig terjed. Kölcsönös függésünk megértése 

meghatározó jelentőségű, amely világtörténelmi látásmódot követel, és a különböző – főleg 

európai – kultúrák, de leginkább határainkon inneni és túli nemzeti értékeink megbecsülését 

jelenti. 

A történelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség 

múltjával kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös 

kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és 

tágabb közösségek számára. Fontos a történelmi folyamatok megértetése és megértése is, 

olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt beláthatóvá 

válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy 

mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára. A történelem tanulásának 

tehát nem pusztán az a célja, hogy megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban 

tudjunk tájékozódni a jelenben. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet 

történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. 

A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak 

akkor lehet eredményes, ha – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – 

élményszerű a tanítás. Az általános iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat 

szemléletesen megjelenítő történettanításon kell alapulnia. A történetek a múlt színes, 

sodró valóságának, a valaha volt élet lehető lényegi teljességének képszerű felidézését 

jelentik. Segítik átélni a tanulóknak a történeti valóságot, vagyis a segítségükkel 

juttathatjuk el tanulóinkat a történelmi elemzésig, a megfelelő következtetések, 

általánosítások segítségével a tudományosan megalapozott történelmi ismeretek 

rendszeréhez. 

Mivel az 5–6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt 

képszerű megjelenítése különös jelentőségű. Ennek érdekében a történetek megjelenítésén 

alapuló és tevékenység-központú feldolgozás a történelemtanítás alapelve, melynek 

eszközei között fontos szerepet játszik a jeles történelmi személyiségek bemutatása, 

valamint az egyes korok embereinek mindennapjait bemutató életmódtörténet. A 7–8. 

évfolyamos tanulók gondolkodása már inkább elvont fogalmi szintű, amely képes a múlt 

valóságát az általánosítás magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe 



 

 

ágyazva feldolgozni. A történelem képszerű megjelenítését jelentő történettanításra itt is 

szükség van, mely azonban már komolyabb elemzéssel társul, mivel ezek a tanulók 

képesek a történelem megismerésének, a jelenségek elemzésének magasabb szintjére is. 

A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés 

folyamatában a fejlesztési feladatok révén valósul meg. A tananyag elsajátítása elsősorban 

tanulói tevékenységgel lehetséges, a tevékenységek elvégzésére irányuló képességek 

fejlesztése pedig különböző típusú feladatok révén történik. A történelem megismeréséhez 

az ember és társadalom műveltségi terület egészére is érvényes fejlesztési területek – az 

ismeretszerzés és tanulás, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, valamint az időben és 

térben való tájékozódás – járulnak hozzá a legsajátosabb módon. Fontos, hogy a tanulók – 

az élethosszig tartó tanulás igényének megfelelve – képessé váljanak ismereteket meríteni 

szűkebb környezetükből, történetekből, könyvekből, képekből, tömegkommunikációs 

eszközökből, a világhálóról, statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és 

szöveges forrásokból és más ismerethordozókból. Az is lényeges, hogy az ezekből szerzett 

ismereteket egyre önállóbban és kritikusabban értelmezzék, és tudjanak belőlük 

következtetéseket levonni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési 

feladatokra lehet példákat találni. Elvárás, hogy egy kétéves ciklus során a megfelelő 

évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A 

szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál melyik fejlesztési feladatot, vagy feladatokat, 

milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok témák rovatában dőlt betűvel jelöltük 

a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témákat, a 

fejlesztési követelmények példaként szolgáló feladatait, valamint a kapcsolódási pontok 

ajánlott anyagait. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összponto-

sító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon reagálnak a diákokat 

közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan tu-

dományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudo-

mány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek 

fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó tudás összekapcsolásá-

ban. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a társadalom, az 

állam és a gazdaság, amelyben saját maguk és családjuk mindennapi élete zajlik. 

Nem mindegy tehát, hogy a tanulók találkoznak-e ezekkel a kérdésekkel iskolai ta-

nulmányaik során, vagy sem. Mint ahogy az sem mellékes, hogy az iskola ösztönzi-e őket az 

aktív, cselekvő állampolgárként való életre, vagy az őket körülvevő világ társadalmi, közéleti 

és gazdasági problémáival akkor találkoznak először, amikor azokat már nekik maguknak kell 

megoldaniuk. A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témaköreinek feldolgozása – 

cselekvési minták bemutatásával, szituációs gyakorlatok szervezésével, tapasztalatszerzési 



 

 

lehetőségek megteremtésével és bizonyos gyakorlatias készségek fejlesztésével – sokat tehet 

azért, hogy a fiatalok ne álljanak majd védtelenül bonyolult élethelyzetekben. 

A történelem, illetve a társadalmi és állampolgári ismeretek témaköreihez tetszés sze-

rint, több helyen is hozzá kapcsolhatók a médiaismeret tartalmai, melyeket úgy érdemes be-

építeni a helyi tantervbe, hogy azok egyszerre segítsék az adott tartalom jobb megértését, va-

lamint az általános iskolai médiaoktatás fejlesztési céljainak megvalósulását. A kerettanterv-

ben megjelenő média tartalmak közvetlenül beépíthetők a történelem 7–8. évfolyam anyagá-

ba, de különálló egységként is feldolgozhatók. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között 

egymásra épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvá-

rásként jelennek meg. 

 



 

 

5. évfolyam 
 

Az általános iskolai történelemtanítás első éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapve-

tő fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat kialakí-

tása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés megalapo-

zása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kom-

petencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos szempont az adott 

szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási értékeinek a meg-

ismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi múltat feldolgozó 

történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, sze-

repük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak hitelességét is. 

 

A rendszeres történelemtanítás az első évben a történetek feldolgozásán, a jeles történelmi 

személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten tárgyalva a 

magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a magyarsá-

got – egyebek mellett – a múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, történetek, 

valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a 

múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a nemzedékek közös 

történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a két év alapozza meg a 

tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-

központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a 

történelemtanítás élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát élet 

közelien tudjuk feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó 

fantáziájára is. Fontos, hogy figyelembe vegyük az 5. osztályos tanulók jellemzően konkrét 

gondolkodását, amely a múlt képszerű megjelenítését igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos 

történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 

 

 

Tematikai egység 
Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 

A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, adós-

ság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való alkalmazko-

dás jelentőségét, valamint a különböző emberi közösségeknek (család, 

törzs stb.) az egyes történelmi korokban betöltött szerepét. Tudatosulnak 

benne az állam különböző társadalomszervező funkciói (munka meg-

szervezése, védelem stb.). Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak 

munkája teremtette meg, valamint a múlt emlékei, maradványai meg-

óvásra érdemesek. 

Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből 

ismereteket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok va-

lós és a fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló 

történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezésmód-

ját. 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 olvasmá-

nyok felidézése. 

 

Rejtőzködő múlt, a régészek 

munkája. 

 

Képek az őskori ember életé-

ből. 

 

Varázslók és varázslatok. Az 

őskor kulturális emlékei. 

 

Az első letelepült közösségek: 

falvak és városok. 

Falvak és városok.
4
 

 

Az időszámítás. 

 

Az ókori Egyiptom. Hétköz-

napok és ünnepek. 

 

A piramisok titkai: az egyip-

tomi vallás, tudomány és mű-

vészetek. 

 

A Biblia. Történetek az Ószö-

vetségből. Dávid és Salamon. 

A világvallások alapvető taní-

tásai. Népek és vallások egy-

másra hatása. 

 

Ókori keleti örökségünk Me-

zopotámia, India, Kína terüle-

téről. Az írásbeliség kezdetei. 
Hasonlóságok és különbsé-

gek.  

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 

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 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mondák, mitológiai történe-

tek, bibliai történetek (pl. a 

teremtéstörténet és a vízözön 

története a Bibliában). 

 

Erkölcstan: 

Alapvető erkölcsi értékek. 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a térképen, égtá-

jak, földrészek, alapvető tér-

képészeti jelölések. Az állatok 

háziasítása. 

 

Vizuális kultúra:  

Őskori művészet: építmények, 

barlangrajzok, szobrok (pl. 

Stonehenge, altamirai bar-

langrajz). Egyiptomi és me-

zopotámiai sírtípusok és temp-

lomok (pl. Kheopsz fáraó pi-

ramisa, zikkurat 

/toronytemplom/, a karnaki 

Amon templom), szobrok az 

ókori Egyiptomból (pl. az 

írnok szobra, Nofretete fej-

szobra), ókori keleti falfest-

mények vagy domborművek 

(pl. Fáraó vadászaton – thé-

bai falfestmény). 
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 A Témák oszlopban itt és a továbbiakban a NAT azon feldolgozható ismétlődő és hosszmetszeti té-

máit jelöltük, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 



 

 

piramisok, a kínai nagy 

fal; az írásfajták.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az időszámítás 

kialakulásának okai és 

jelentősége. (Pl. időszalag 

készítése.) 

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. 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kí-

na. 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

 

Tematikai egység Az ókori görög-római világ 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós események-

ről, 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 közösségü-

kért 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 meg-

ismert 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, oktatá-

sa. 

 

Történetek a görög-perzsa 

háborúk korából. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az athéni demokrácia virág-

kora. 

 

Művészek és művészetek, 

tudósok és tudomány az ókori 

görög világban. 

  

Történetek Nagy Sándorról. 

Birodalmak. 

 

Róma alapítása és terjeszke-

désének kezdetei. A pun há-

borúk és hadvezérei. 

Birodalmak. A földrajzi kör-

nyezet. Közlekedés, úthálózat, 

hírközlés. 

 

Köztársaságból egyeduralom. 

Híres és hírhedt császárok. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

A régi Róma művészeti emlé-

kei, híres tudósai és művészei. 

 

Élet a Római Birodalomban. 

Család, lakóhely. 

 

Pannónia provincia. 

 

A kereszténység zsidó gyöke-

rei, kialakulása és elterjedése. 

Az Újszövetség. Jézus törté-

nete.  

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 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 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mese, monda, mítosz. (Pl. 

ismert görög mondák Promét-

heuszról, Odüsszeuszról, Dai-

dalosz és Ikaroszról.) 

 

Idegen nyelvek:  

Néhány példa a görög/latin 

szavak átvételére a tanult ide-

gen nyelvben. 

 

Matematika: 

A római számok. 

 

Erkölcstan: 

A vallási közösség és vallási 

intézmény. A nagy világvallá-

sok világképe és erkölcsi taní-

tásai. 

 

Természetismeret:  

A félsziget fogalma, jellegze-

tességei a gazdasági életben. 

A Balkán-félsziget és az Itáli-

ai félsziget Európa térképén.  

 

Vizuális kultúra:  

Ókori épületek maradványai 

(pl. az athéni Akropolisz, a 

római Colosseum); a görög és 

római emberábrázolás, portré-

szobrászat; korai keresztény 

és bizánci templomok. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: Részletek népszerű 

játékfilmekből. (Pl. Wolfgang 

Petersen: Trója; Oliver Stone: 

Nagy Sándor; Ridely Scott: 

Gladiátor; William Wyler: 

Ben Hur; Franco Zeffirelli: 

Jézus élete.) 



 

 

A világvallások alapvető taní-

tásai, vallásalapítók, vallás-

újítók.  

 

A Római Birodalom meg-

gyengülése, a Nyugatrómai 

Birodalom bukása. 

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.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, ál-

lam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, császár-

ság, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rab-

szolga, 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 (Juli-

us Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, 

az ókor vége). 

 

Tematikai egység A középkori Európa világa 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor világá-

ból/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, társa-

dalmi 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 éle-

tet 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 közép-

kori keresztény államok kialakulása jelentőségét. 

Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, meghatá-

rozó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. Sokol-

dalúan 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 keresz-

tény királyságok. A Bizánci 

Birodalom. 

 

Az iszlám vallás megjelenése 

és alapvető tanításai. Az isz-

lám kulturális hagyatéka. Né-

pek és vallások egymásra ha-

tása, együttélése. 

 

A keresztény egyház felépíté-

se, jellemzői. 

A fontosabb európai államok 

az első ezredfordulón. 

 

Az uradalmak. Földesurak és 

jobbágyok. 

Család, lakóhely. 

 

A keresztény egyház. Világi 

papok és szerzetesek. 

 

Lovagi életmód, lovagi eré-

nyek. A keresztes hadjáratok. 

 

A középkori városok. A ka-

tedrálisok és a gótika. 

A polgárok. Falvak és váro-

sok. 

 

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 rene-

szánsz. A könyvnyomtatás. 

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 

jellegzetességeinek 

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 

Magyar nyelv és irodalom: 

Középkori témájú mesék, 

mondák a királyokról, lova-

gokról, földesurakról. 

 

Idegen nyelvek: 

A híresebb középkori városok 

nevének helyes kiejtése a ta-

nult nyelven. 

 

Matematika: 

Az „arab” számok eredete. 

 

Vizuális kultúra: 

A középkori építészet, a ro-

mán és a gótikus stílus jellem-

zői; középkori freskók, tábla-

képek, üvegablakok és oltár-

szobrok. Reneszánsz paloták. 

A reneszánsz nagy mesterei. 

 

Ének-zene:  

Gregorián énekek, a rene-

szánsz zene. 

 

Testnevelés és sport: Érdekes-

ségek a testedzés történetéből 

– a parasztok sportjai, lovagi 

játékok. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

 Részletek népszerű játékfil-

mekből (pl. Mel Gibson: A 

rettenthetetlen; Luc Besson: 

Jeanne d’Arc.) 



 

 

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 Frank Birodalom, a 

Bizánci Császárság.) 

– Az időszalag 

használatának, valamint a 

tanult évszámokkal való 

számítás gyakorlása. (Pl. a 

tanult események 

elhelyezése az 

időszalagon.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, politika, állam, 

államforma, királyság, császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, vallás-

üldözés, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, ma-

jorság, 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 Biroda-

lom, Német-római Császárság. 

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. szá-

zad (könyvnyomtatás). 

 

 

Tematikai egység A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 
Órakeret 

19 óra 

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 egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és közem-

berek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás, áldozat-

készség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. Értékeli 



 

 

hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedé-

sét, felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és azok jelentő-

ségét. 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 történe-

tek a magyarság eredetéről és 

vándorlásáról. 

 

Az ősi magyar harcmodor. 

Honfoglalás és letelepedés a 

Kárpát-medencében. A ka-

landozó hadjáratok. 

 

A keresztény magyar állam 

megalapítása, Géza fejede-

lem és Szent István intézke-

dései. 

 

A keresztény magyar állam 

megerősítése Szent László és 

Könyves Kálmán uralkodása 

idején. 

 

A tatárjárás. Az ország újjá-

építése a tatárjárás után. IV. 

Béla, a második honalapító. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

Árpád-kori kulturális öröksé-

günk. 

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.) 

– Rekonstrukciós rajzok 

elemzése. (Pl. az ősi 

magyar öltözködés, 

lakhely, szerszámok és 

fegyverek.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Magyar nyelv és irodalom: 

A hun-magyar mondakör. 

Részletek magyar szentek 

legendáiból. 

 

Természetismeret: 

A Kárpát-medence tájegysé-

gei, gazdaságföldrajzi jelleg-

zetességeik. 

 

Ének-zene: 

A magyar népzene régi rétegű 

és új stílusú népdalai, a népi 

tánczene. 

 

Vizuális kultúra: 

Festmények, szobrok és fil-

mek a magyar mondavilágról, 

a vérszerződésről, a honfogla-

lásról és az államalapításról. 

Népvándorlás kori tárgyak. A 

román stílus hazai emlékei. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret:  

Részletek népszerű játékfil-

mekből. (Pl. Koltay Gábor: 

Honfoglalás; Koltay Gábor: 

István, a király.) 



 

 

– 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, értelme-

zés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, gaz-

daság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, adó, 

vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsa-

lád, 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, Esz-

tergom, 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). 

 

 A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori  egyetemes és 

magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakó-

helyhez, 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 szo-

kásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfo-

galmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gon-

dolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hő-

sök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szem-

pontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogal-

mazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszo-

nyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági 

tényezők együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az em-

beri közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az áruterme-

 



 

 

lés 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 alapjá-

ul szolgálnak. 

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 azonosítá-

sára, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós 

és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyi-

ségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 

szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rende-

zésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múze-

umban; 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 véleményé-

nek figyelembe vételére. 

 



 

 

6. évfolyam 

 

 Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti 

öntudat kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára neve-

lés megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális és ál-

lampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos 

szempont az adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási 

értékeinek a megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi múl-

tat feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, ren-

deltetésük, szerepük megismertetése.  

A rendszeres történelemtanítás a 6. évfolyamon a történetek feldolgozásán, a jeles történelmi 

személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten tárgyalva a 

magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a magyarsá-

got – egyebek mellett – a múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, történetek, 

valamint a közös nyelv és hagyomány tartják össze. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a 

múlt megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a nemzedékek közös 

történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a két év alapozza meg a 

tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-

központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a 

történelemtanítás élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát élet 

közelien tudjuk feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó 

fantáziájára is.  

 

Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora 
Órakeret 

16 óra 

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 társa-

dalom életére hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve önfel-

áldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja a 

törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. Felismeri az ösz-

szefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép életében. 

Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, 

csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és való-

ságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi és 

írásos források szövegét. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyi hatalom megerősíté-

se I. Károly idején. 

 

Nagy Lajos, a lovagkirály. 

Főbb törvényei. 

 

Egy középkori város: Buda. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk szerzése, 

rendszerezése és 

értelmezése szöveges és 

képi forrásokból. (Pl. I. 

Károly politikai és 

gazdasági intézkedése 

írásos és képi források 

Magyar nyelv és irodalom: 

Népmesék és mondák Mátyás 

királyról. Arany János: Toldi. 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene Mátyás ki-

rály udvarából. 

 



 

 

Hunyadi János törökellenes 

harcai. 

A nándorfehérvári diadal. 

 

Hunyadi Mátyás uralkodása 

és reneszánsz udvara. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

A mohácsi vereség és követ-

kezményei. Buda eleste. 

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.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Szinkronisztikus 

vázlat készítése (pl. a XIV-

XV. századi egyetemes és 

magyar történelmi 

eseményeiről). 

Vizuális kultúra: 

A gótikus és a reneszánsz stí-

lus építészeti emlékei Magya-

rországon. 

A középkori Buda műemlékei. 

Mátyás visegrádi palotája. A 

corvinák. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelme-

zés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, 

gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, tör-

vény, királyság, vallás, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kor-

mányzó, 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). 

 



 

 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, 

valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli isme-

retek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a Nap-

királyról és udvaráról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdeménye-

zőképesség (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 leigáz-

zák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, valamint, hogy az államok közöt-

ti és társadalmon belüli konfliktusok nem egyszer háborúhoz vagy pol-

gárháborúhoz 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 

A földrajzi felfedezések okai 

és céljai. Hódítók és meghódí-

tottak. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

A felfedezések hatása az eu-

rópai (és amerikai) életre. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás. 

Történelemformáló eszmék. 

 

Az alkotmányos királyság 

létrejötte Angliában. 

 

A Napkirály udvara. 

 

A felvilágosodás kora. Törté-

nelemformáló eszmék. 

 

Az észak-amerikai gyarmatok 

függetlenségi harca. Az Egye-

sült 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)  

Vizuális kultúra: 

A protestáns templomok kül-

ső-belső arculata. 

A barokk stílus jellegzetessé-

gei. A versailles-i palota és 

Szentpétervár. A barokk leg-

nagyobb mesterei. 

 

Ének-zene: 

A barokk és a klasszikus zene 

néhány mestere. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

Részletek népszerű játékfil-

mekből (pl. Ridley Scott: A 

Paradicsom meghódítása; 

Eric Till: Luther; Mel Gibson: 

A hazafi). 



 

 

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 kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, 

gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, 

politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, köztársaság, parla-

mentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

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 

19 óra 

Előzetes tudás 
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok világá-

ról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfelál-

dozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország közösségei-

nek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a hódítókkal 

szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vere-

ség esetén is a behódolás helyett megegyezést eredményezhet. 

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és 

Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti helyze-



 

 

tünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a politikai 

megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvé-

sek saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes egymásnak el-

lentmondó források értékelésére. Igény felkeltése múzeumok, várak 

felkeresésére határokon innen és túl. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A három részre szakadt or-

szág lakóinak élete. 

 

Végvári harcok – végvári hő-

sök. A nagy várháborúk éve 

(1552). 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Reformáció és katolikus meg-

újulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

aranykora Bethlen Gábor ide-

jén. 

 

Élet a török hódoltságban. 

Öltözködés, divat. 

 

Habsburg-ellenes harcok és 

vallási mozgalmak a XVII. 

században, a török kiűzése. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

 

Az ország újjáépítése, a hó-

doltsági területek benépesíté-

se. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

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 csilla-

gok; Arany János: Szondi két 

apródja. 

 

Ének-zene: 

Népdalok a török korból, ku-

ruc dalok. A barokk zene. A 

tárogató. 

 

Vizuális kultúra: 

Jelentősebb barokk műemlé-

kek Magyarországon. 

Az erdélyi építészet jellegze-

tességei. 

A török hódoltság műemlékei: 

mecsetek, minaretek és für-

dők. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret:  

Részletek népszerű játékfil-

mekből. (Pl. Várkonyi Zoltán: 

Egri csillagok.) 

Értelmező kulcs-

fogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 

bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, 

népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, biroda-

lom, vallás, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, haj-

dú, 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 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és Na-

póleonról. 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 átalakulások-

nak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltár-

hatja a személyes és közösségi sors közötti összefüggéseket. Megérti, 

hogy az utókor nézőpontjából többnyire az válik történelmi személyi-

séggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes érdekei elé a közösség hosz-

szú távú érdekeit helyezi. 

Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbsége-

ket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és erőszakos útjait. 

Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadságharc tanítá-

sának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi személyi-

ségei példamutató életét és munkásságát. Megismeri a reformkor legje-

lentősebb eredményeit, és értékeli ezek jelentőségét a korábbi magyaror-

szági és a korabeli európai viszonyok tükrében. Képes a történeti forrá-

sokon túl más tantárgyak ismereteinek, információinak felhasználására, 

következtetések levonására történelmi térképek segítségével. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom és vív-

mányai. A jakobinus terror. 

 

Napóleon felemelkedése és 

bukása. 

Uralkodók és államférfiak. 

 

Az ipari forradalom első felta-

lálói és találmányai. 

Közlekedés, úthálózat, hírköz-

lés. 

 

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.) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Csokonai, Kölcsey, Vörös-

marty és Petőfi versei; Jókai 

Mór: A kőszívű ember fiai. 

 

Természetismeret: 

Az iparfejlődés környezeti 

hatásai. 

 

Ének-zene: 

Marseillaise, a nagy romantika 

mesterei. Erkel: Himnusz; Eg-



 

 

Széchenyi István elméleti és 

gyakorlati munkássága. 

 

A reformkori rendi ország-

gyűléseken felmerülő fő kér-

dések. 

 

Kossuth Lajos programja és 

szerepe a reformkorban. 

 

Az 1848-as forradalom. 

A szabadságharc fontosabb 

csatái és jeles szereplői. 

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.) 

ressy Béni: Szózat; 1848-as 

dalok. 

 

Vizuális kultúra: 

A kort bemutató történeti 

festmények. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret:  

Részletek népszerű játékfil-

mekből (pl. Andrzej Wajda: 

Danton; Bereményi Géza: A 

Hídember). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, 

felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazda-

sági válság, adó, politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, állam-

szervezet, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, vallás, val-

lásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tör-

vény. 

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 (reformor-

szággyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. 

(a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batth-

yány Lajos kivégzése). 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása  középkori és kora újkori egye-

temes 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 szo-

kásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfo-

galmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gon-

dolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szem-

pontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 

alapján tudjuk megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogal-

mazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszo-

nyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági 

tényezők együttesen befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az em-

beri közösségek létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az áruterme-

lés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyo-

ni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a 

közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alap-

jául szolgálnak. 

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek szá-

mos esetben összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozá-

sa 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 azonosí-

tására, 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 rende-

zésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múze-

umban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szer-

zett 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 jelen-

ség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot be-

csülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményé-

nek figyelembe vételére. 

    

 
 



 

 

7. évfolyam 
 

A 7. osztály történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, 

teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb összefüggésekbe 

ágyazva bemutatni.  A nemzeti azonosságtudatra és a hazafiságra nevelés követelménye pedig 

Trianon utáni történelmünkben a határon túli magyarság sorsát nemzetünk múltjának és jele-

nének részeként kívánja tárgyalni.  Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos cél a hatékony, 

önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb 

szintre emelése is. 

A 7. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is ké-

pessé válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez 

már jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a 

képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell 

arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk.   

 

 

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Jelentős események és történelmi személyiségek felidézése a középko-

ri és az újkori Európa történetéből. Amerika felfedezése, a felfedezők 

élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es magyar forrada-

lom és szabadságharc eseményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés megje-

lenésének jellemzőit, a nemzetépítést mint a közösségteremtés új for-

máját. Tudatosul benne a nemzetállamiság társadalmi összetartó ereje.  

Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítá-

sára, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika történelme közös voná-

sainak 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 kifej-

tésére, 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. 

 

Az ipari forradalom második 

szakaszának feltalálói és ta-

lálmányai. 

Felfedezők, feltalálók. 

 

Szövetségi rendszerek és 

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 

Vizuális kultúra: 

A XIX-XX. század forduló-

jának stílusirányzatai. 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc zenéje. A kort 

idéző híres operarészletek. 

 

Fizika: 

Korabeli felfedezések, újítá-

sok, találmányok (pl. autó, 

izzó, telefon). Ezek működé-



 

 

katonai tömbök kialakulása. okaira. (Pl. az Egyesült 

Államok megszületése.) 

 

Kommunikáció: 

– Beszámoló készítése 

valamilyen témáról. (Pl. a 

korszak magyar tudósai, 

feltalálói.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– A tanult földrajzi 

helyeknek térképen 

történő megkeresése. 

– Vaktérkép (pl. a 

központi hatalmak és az 

antant országok 

berajzolásához). 

sének elvei. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interp-

retáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság, gazda-

sági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság, parlamentarizmus, de-

mokrácia, közigazgatás, birodalom. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szo-

ciáldemokrácia, 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 Ma-

gyarországon 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar pol-

gári átalakulás elhelyezése időben és térben, a XIX. századi Európa 

viszonyai közepette. Iskolai megemlékezések: az aradi vértanúk em-

léknapja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a zsar-

noki intézkedések hátrányai. A nemzetek közötti szembenállás feloldá-

saként felismeri és elfogadja a kölcsönös engedményeken alapuló 

megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és megbecsüli a bé-

kés országépítő munka eredményeit, értékeit. 

Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő gaz-

dasági 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 ko-

rábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai vi-

szonyokkal. Értékelése egy-egy jeles politikus, személyiség munkás-

ságát. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország az önkényura-

lom éveiben. 

 

A kiegyezés; Deák Ferenc 

szerepe létrejöttében. Az új 

dualista állam. 

Államférfiak. Egyezmények, 

szövetségek. 

 

Magyarország gazdasági, 

társadalmi és kulturális fejlő-

dése. 

Népek egymásra hatása, 

együttélése. 

 

Budapest világváros. 

Urbanizáció. 

 

Az Osztrák-Magyar Monarc-

hia együtt élő népei. A nem-

zetiségek helyzete. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A millenniumi ünnepségek. 

Hazánk a XX. század elején. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adatok oszlop- és 

kördiagramokban történő 

feldolgozása.(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 idő-

ben: 

– Földrajzi, néprajzi (pl. 

honismereti) és történelmi 

térképek összevetése. 

– Budapest 

fejlődésének nyomon 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bár-

dok; Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk. 

 

Vizuális kultúra:  

A magyar történeti festészet 

példái. 

A századforduló magyar épí-

tészeti emlékei és legismer-

tebb festői (Pl. Rippl-Rónai 

József, Csontváry Kosztka 

Tivadar). 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

A családok eltérő helyzete, 

életszínvonala a XIX. század 

végén. 



 

 

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, nemzeti-

ség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazda-

sági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, 

hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millenni-

um, 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 

11 óra 

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 helyzet-

ben, elutasítja a háború pusztításait, megérteti, elfogadja, sőt feladatá-

nak érzi a hősi halottak emlékének ápolását, felismeri a békés életvi-

szonyok 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 világ-

háború volt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok  

A gyarmatbirodalmak kialaku-

lása. Élet a gyarmatokon. 

 

Az első világháború kirobbaná-

sa. 

Tömegek és gépek háborúja. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Magyarok az első világháború-

ban. 

 

A háború következményei Oro-

szországban, Lenin és a bolse-

vikok hatalomra kerülése. 

 

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 he-

lye a mai földrajzi térképeken. 

 

Kémia: 

Vegyi fegyverek kémiai alapjai. 

 

Ének-zene: 

Katonanóták archív felvételek-

ről. 

 

Vizuális kultúra: 

Korabeli fotók, albumok; rész-

letek a Magyar évszázadok cí-

mű tévésorozatból. 

 



 

 

Az Egyesült Államok belépése 

és az antant győzelme a világ-

háborúban. 

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. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

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 kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazda-

ság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

teljesítmény, politika, állam, államforma, államszervezet, birodalom, szuvere-

nitás, háború, hadsereg. 

 

Fogalmak, ada-

tok 

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 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása 

az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy csa-

tái, új fegyverei, és a világégés következményei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a győzte-

sek érdekeinek megfelelően kötik meg. Felismeri a háború és a válsá-

gok következményeként a szélsőséges politikai erők befolyásának nö-

vekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, azonosítja a modern 

diktatórikus rendszerek jellemzőit, és elítéli azokat. 

Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes nyo-

mon követni térképen a területi változásokat. Megérti a történelmi ösz-

szefüggéseket, egyszerűbb háborús forrásokat képes elemezni. Felis-

meri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és diktatú-

rák 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 rendsze-

re. 

Birodalmak. 

 

A gazdasági világválság az 

Egyesült Államokban és Eu-

rópában. 

 

Nemzetiszocializmus Néme-

tországban, 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 idő-

ben: 

– Az események és az 

évszámok elhelyezése a 

térképen. 

Földrajz: 

Kelet- és Közép-Európa tér-

képe. 

 

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. Pi-

casso, M. Duchamp, M. Cha-

gall, S. Dali). 

 

Ének-zene: 

Neoklasszicizmus (pl. Stra-

vinsky: Purcinella). 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 



 

 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, politika, ál-

lam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, parlamentariz-

mus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasiz-

mus, 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 Szovjet-

unió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler 

hatalomra kerülése). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni 

békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai megemlékezé-

sek: a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló azonosítja nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti kü-

lönbséget, felismeri a politikai kalandorság jellemzőit és következmé-

nyeit. Tudatosul benne a trianoni békediktátum és országcsonkítás 

igazságtalansága, és nemzeti sorstragédiaként éli meg azt. Megérti, 

hogy egy-egy nemzet érdekérvényesítése legtöbbször egy másik nem-

zet kárára történik, így a vesztes fél ezt nem egyszer végzetes kataszt-

rófaként 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 kiegyensúlyozot-

tan 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 ide-

iglenes eredményeit. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az őszirózsás forradalom és a 

tanácsköztársaság okai, kö-

vetkezményei. 

 

A trianoni békediktátum, 

országvesztés és a Horthy-

korszak kezdete. 

 

A Horthy korszak jellegze-

tességei. 

 

A kultúra, a művelődés a 

Horthy-korszakban.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Információk gyűjtése, 

grafikonokból, 

táblázatokból, szöveges 

forrásokból (pl. a 

Magyarországra 

nehezedő háború utáni 

terhekről). 

 Korabeli képi 

információforrások 

feldolgozása (pl. 

plakátok, képeslapok, 

újságillusztrációk). 

Biológia-egészségtan: 

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. 



 

 

Gyermekek nevelése, oktatá-

sa. 

 

A határon túli magyarság 

sorsa a két világháború kö-

zött. 

 

A revíziós politika első sike-

rei. 

 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 idő-

ben: 

 A revízió 

határmódosításainak 

nyomon követése, 

térképek és táblázatok 

segítségével. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit ré-

teg, 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 kor-

mányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 

1940 (a második bécsi döntés). 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális 

törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai meg-



 

 

emlékezések: 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 kez-

dete és első évei. 

 

A Szovjetunió német megtá-

madása. Koalíciók létrejötte. 

A totális háború. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

Fordulat a világháború mene-

tében. 

Magyarország hadba lépésé-

től a német megszállásig. 

 

A hátország szenvedései. 

Népirtás a második világhá-

borúban, a holokauszt. 

 

A második front megnyitásá-

tól a világháború végéig. A 

jaltai és a potsdami konferen-

cia. 

 

Magyarország német meg-

szállása. A holokauszt Ma-

gyarországon. 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 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós: Nem tudha-

tom. 

 

Vizuális kultúra: 

Eredeti fotók, háborús albu-

mok. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Dokumentumfilmek 

(pl. a második világháború 

nagy csatái), játékfilmek (pl. 

Andrzej Wajda: Katyń; Mic-

hael Bay: Pearl Harbor – Égi 

háború; Joseph Vilsmaier: 

Sztálingrád; Andrzej Wajda: 

Csatorna; Ken Annikin: A 

leghosszabb nap; A halál 

ötven órája; Rob Green: A 

bunker). 



 

 

politikájával kapcsolatban. 

– Háborús 

háttérintézmények (pl. 

hátország, hírszerzés, 

koncentrációs tábor, 

GULAG) összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

– Fegyverek, katonai 

eszközök és felszerelések 

bemutatása (pl. repülők, 

harckocsik, gépfegyverek, 

öltözetek). 

– Kiselőadások tartása, 

olvasmányok, filmek, 

elbeszélések alapján. 

– Érvek, ellenérvek 

egy-egy vitára okot adó 

eseményről. (Pl. Pearl 

Harbor megtámadása; a 

partraszállás.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– 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, interpre-

táció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, gazda-

ság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, keres-

kedelem, 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, Ausch-

witz, Berlin, Jalta, Hirosima. 

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Ma-

gyarország 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). 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a  7. évfo-

lyam végén 

Az újkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgo-

zásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések fel-

ismerése (pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) 

és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azono-

sítása, 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 kulcsfogal-

mak 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. Le-

gyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosí-

tására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének esemé-

nyeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket ta-

lálni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi események között, külö-

nös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten 

érintik. 

 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztet-

te 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 tekinten-

dők. 

 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai kö-

zött, és legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épüle-

teket 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. 

 



 

 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeum-

ban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával for-

rásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. 

 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére. 

 

 

8. évfolyam 
 

Az alapfokú oktatást záró évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a ko-

rábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokolda-

lúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő társadalmi 

és állampolgári ismeretek a történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb lehetőséget kínál 

az állampolgárságra, demokráciára nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra és a hazafiságra 

nevelés követelménye pedig Trianon utáni történelmünkben a határon túli magyarság sorsát 

nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az európai integráció és 

a globalizáció folyamatának összeegyeztetése az egészséges nemzeti azonosságtudat kialakí-

tásával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia 

készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez elsősorban a társadalmi, állampol-

gári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos 

cél a hatékony, önálló tanulás és a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind 

magasabb szintre emelése is. 

A 8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is ké-

pessé válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez 

már jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a 

képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell 

arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk.  

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanít-

ványainkat arra, hogy megértsék saját korukat, másrészt, hogy a jelenben felmerülő kérdések-

re főként a közelmúlt történelmében keressenek és kapjanak válaszokat. Legalább ennyire 

fontos azonban az is, hogy a demokrácia értékeinek bemutatásával felkészítsük őket a felelős 

állampolgári létre és a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket át-

fogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 

általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való eligazodás-

ra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hét-

köznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését 

célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – széles körben hasznosíthatók az 

iskolán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és állampolgári, 

valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez.  általános neve-

lési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára való nevelést, 

a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a tanulókban, 

a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei a társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A témakö-

rök a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják a ko-

rábban megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve viszonyrendszereket. 

E témák feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a továbblépésre, hiszen ez az év fordulópon-



 

 

tot jelent a tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul a szocializáció. Egyre fon-

tosabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos gyakorlása, a 

gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult 

társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká vál-

nak, ezért fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze döntéseiket. A tantervben szereplő 

jelenismereti témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, egyéni 

érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. Elsősorban azon képességek megerősö-

dését kívánják támogatni, amelyek birtokában a tanulók el tudnak igazodni számukra ismeret-

len helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a problémákra, amelyekkel szembe-

sülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, valamint az általános emberi és 

polgári normáknak megfelelő módon viselkednek. 

Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül vagy 

tanulási irányuk megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön is fontos 

lehet mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, valamint 

a gazdasági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 

Mind a XX. századi történelem, mind a társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei is számos izgalmas lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. 

Ezek az egységek a tanulási folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol 

támogatják az adott korszak jobb megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret sajátos 

fejlesztési céljainak a megvalósulásához is. 

 

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépü-

lése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének történe-

tisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó infor-

mációk befogadása. Élmények, információk merítése a XX. századdal 

kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az európai kontinens természetellenes megosztott-

ságának veszélyeit, képes ennek személyes sorsokon keresztül való 

átélésére. Látja a nukleáris háború lehetőségének veszélyeit. Tudato-

sulnak 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 napja-

ink történéseit. Képes önállóan tájékozódni és véleményt alkotni az 

adott kor fordulópontjairól, valamint különböző időszakokat összevet-

ni, összefüggések megállapítása céljából. Érvelni tud az egyes törté-

nelmi folyamatok (pl. globalizáció) kérdésében. Képes akár egymás-

nak ellentmondó források értékelésére, értelmezésére a történelmi hite-

lesség szempontjából. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ kialakulá-

sa. 

Az 1947-es párizsi békeszer-

ződések. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Információk 

rendszerezése és 

értelmezése (pl. az 

Egyesült Államok és a 

Földrajz: 

Kisebb államok és nagyha-

talmak gazdasági, területi 

méreteinek összevetése. 

 



 

 

A kettéosztott Európa. A 

NATO és a Varsói Szerződés 

születése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Válsággócok és fegyveres 

konfliktusok a hidegháború 

korában (Izrael Állam létre-

jötte, arab-izraeli és vietnami 

háborúk). 

Szovjetunió 

vetélkedéséről). 

– Információk szerzése 

a családok, gyermekek, 

nők helyzetéről a 

kettéosztott világban (pl. 

Európa nyugati és 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 idő-

ben: 

– A NATO országok és 

a Varsói Szerződés 

tagállamainak azonosítása 

a térképen. 

Vizuális kultúra: 

A korszak jellemző képző-

művészeti alkotások. Köztéri 

szobrok. Modern építészet. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

Játékfilmek (pl. Dror Zahavi: 

Légihíd – Csak az ég volt 

szabad, Adrzej Wajda: Hamu 

és gyémánt). 

 

Ének-zene: 

Penderecki: Hirosima emlé-

kezete; 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, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államforma, köztársa-

ság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, demokrá-

cia, diktatúra, emberi jog, polgári jog. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhata-

lom. 



 

 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, 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 Szer-

ződés), 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 

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. Érté-

keli az 1956-ban az idegen elnyomás és zsarnokság ellen föllázadt em-

berek, közösségek bátorságát, feladatvállalását, adott esetekben hősies-

ségét, a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdeké-

ben. 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 vas-

függöny mögötti bezártság képtelen világát. Ismeretek merít az akkor 

élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint a vonatkozó múzeumok 

anyagából is. Véleményt fogalmaz meg, melyet képes vitában képvi-

selni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország 1945–1948 

között. 

 

Kommunista diktatúra: Ráko-

si, a diktátor. 

 

A személyes szabadság kor-

látozása, a mindennapi élet az 

ötvenes években. 

Hétköznapok és ünnepek. 

 

Az 1956-os magyar forrada-

lom 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. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról; Tamás Lajos: 

Piros a vér a pesti utcán; Má-

rai Sándor: Mennyből az an-

gyal. 

 

Vizuális kultúra: 

Az ötvenes évek építészete. 

Az első lakótelepek. A kor-

szak jellemző képzőművésze-

ti alkotásai. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

 Játékfilmek (pl. Bacsó Péter: 

A tanú; Goda Krisztina: Sza-

badság, szerelem). 



 

 

– A felszámolt polgári 

életforma és az új 

életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

 

Kommunikáció: 

– Saját vélemény 

megfogalmazása a Rákosi-

diktatúráról. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

– 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. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, tör-

ténelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, élet-

mód, város, nemzet, nemzetiség; 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazda-

sági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, állam-

forma, köztársaság, államszervezet, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, vallásüldözés, egyházüldözés, vallás-

szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepíté-

sek, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mind-

szenty 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 fel-

bomlása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A háború után kialakuló két világrendszer, a hidegháború időszakának 

kezdete. Integrációs törekvések a politikai és gazdasági életben, új ka-

tonai szövetségek létrehozása. A háború után a nemzetek közötti ösz-

szefogásnak egyre nagyobb a szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a kommunista államberendezkedés fejlődésképte-

lenségét, tudatosulnak benne a bukás körülményei és következményei. 

Megismeri a két világrendszer vetélkedésének főbb történéseit. Felis-

meri a szovjet típusú országokban végbemenő rendszerváltozás lénye-

gi elemeit. 

Képes a korszak főbb eseményeinek feldolgozására internet segítségé-

vel, korabeli sajtótudósítások és filmhíradók, valamint dokumentum-

filmek felhasználásával. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság két útja: piacgaz-

daság és tervgazdaság. 

 

Az életmód változása, a po-

puláris kultúra kialakulása és 

terjedése a világban. 

Öltözködés, divat. 

 

Tudományos és technikai 

forradalom. Fegyverkezési 

verseny és űrprogram.  

Felfedezők, feltalálók. 

 

A nyugati integráció. Az 

enyhülés kezdetei. 

államférfiak. 

 

Az európai szovjet típusú 

rendszer összeomlása. 

Birodalmak. 

 

A rendszerváltó Közép-

Kelet-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 

kulcselemek megértetése 

grafikonok és képek 

alapján. 

 

Kommunikáció: 

Földrajz: 

Közép- és Kelet-Európa or-

szághatárainak változása. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A XX. század második felé-

nek filmművészete. (Pl. 

Florian Henckel von 

Donnersmarck: A mások éle-

te.) 

 

Informatika: 

Adatok gyűjtése interneten 

jeles történelmi személyekről 

(pl. Gorbacsov, Szaharov, II. 

János Pál, Reagan), esemé-

nyekről (pl. a berlini fal le-

bontása). 

 

Ének-zene: 

John Cage. Emerson – Lake – 

Palmer: Egy kiállítás képei; 

John Williams: Filmzenék 

(pl. Csillagok háborúja, 

Harry Potter). 

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 szocialista és a 

kapitalista rendszer 

bemutatása szóban, 

kiselőadás tartása a 

szocializmusról források, 

olvasmányok alapján. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 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 né-

zőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, vá-

ros, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, keres-

kedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atom-

katasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia. 

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlová-

kia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati di-

áklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a 

KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv hábo-

rú), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, 

Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO bombázása). 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak jellemzői 
Órakeret 

10 óra 

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 azánk útját a forradalom utáni meg-

torlástól a kádári időszak, a „legvidámabb barakk” főbb eseményein 

keresztül a rendszerváltozásig. 



 

 

A megélt és megírt történelem különbségeinek megfigyelése családtör-

téneti 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. 

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 mű-

vészete. 

 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi néző-

pont. 

 

Tartalmi kulcs-

fogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, gazda-

ság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, par-

lamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatú-

ra, emberi jog, polgári jog, vallás. 

 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesz-

tia, 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 

8 óra 

Előzetes tudás 

A XX. század utolsó harmadának legfontosabb technikai újításai. A 

nyugat-európai integráció kezdetei. A szovjet tömb felbomlása. Politi-

kai 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 gondola-

tával, felkészül a közéletben való tudatos részvételre. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió létrejötte és 

működése. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A közelmúlt háborúi, válság-

gócai (Közel-Kelet, Afga-

nisztán, Irak, Irán). 

 

A globális világ sajátosságai, 

globalizáció előnyei és hátrá-

nyai. 

Történelemformáló eszmék. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A személyes 

tapasztalatokra alapozott 

információk gyűjtése (pl. a 

televízió, a mobiltelefon, 

az internet) előnyeiről és 

hátrányairól. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Környezeti- és 

atomkatasztrófák 

értékelése egy mai 

tizenéves. 

 

Kommunikáció: 

 Önálló vélemény 

megfogalmazása a 

szűkebb és tágabb 

környezetünket 

befolyásoló tényezőkről. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 A rendszerváltás 

(rendszerváltozás) 

ütemének 

összehasonlítása a volt 

szocialista országokban. 

Földrajz: 

Az Európai Unió kibővülése 

és jelenlegi működése. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az ökológiai változások fi-

gyelemmel kísérése a XXI. 

század elején. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: 

A XXI. század első évtized-

ének filmművészete. 

 

Erkölcstan: 

Az ember szerepe, helye a 

gyorsan változó világban. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, vá-

ros, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, keres-



 

 

kedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, euró, in-

ternet, 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 

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-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt taga-

dó 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 demokrá-

cia játékszabályainak dramatikus módszerrel történő tanulása. A vita-

kultúra 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 nemzetisé-

gek és etnikai kisebbségek.  

A cigány (roma) népesség 

helyzete. 

 

A határon túli magyarság 

sorsa a rendszerváltozást kö-

vetően. 

Kisebbség, nemzetiség. 

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. 

Földrajz: 

A Kárpát-medence magyarok 

által lakott területeinek meg-

határozása, vaktérképre rajzo-

lása. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

A családok életszínvonalának 

változása a rendszerváltást 

követően. 



 

 

 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. 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

 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 néző-

pont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, gaz-

daság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, köztársaság, államszer-

vezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demok-

rácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás. 



 

 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, de-

mokratikus 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 is-

merete.  

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 sajátossá-

gai. 

 

Jogok és kötelességek. 

 

Az alapvető emberi jogok. 

A gyermekek jogai, diákjo-

gok. 

 

Egyenlőség és egyenlőtlensé-

gek a társadalomban. 

 

Tapasztalatszerzés: valami-

lyen hivatalos ügy elintézésé-

ben. 

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 

Hon- és népismeret: 

Magyar népszokások. 
 

Biológia-egészségtan: 

Az élővilággal szembeni köte-

lességeink, és az állatok jogai. 

 

Erkölcstan: 

Szabadság és korlátozottság. 

Színesedő társadalmak. A 

társadalmi együttélés közös 

normái. 



 

 

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, hi-

vatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári alapismeretek 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A politikai ideológiák és struktúrák történelmileg kialakult alaptípusai-

nak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek összee-

gyeztethetőségének problémái. Napjaink legjellemzőbb politikai rend-

szereinek megismertetése, és az ezzel kapcsolatban korábban tanultak 

fogalmi rendszerezése.  

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy vona-

lakban való áttekintése. Az önálló véleményalkotás gyakoroltatása egy-

egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban.  

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Államformák (királyság, köz-

társaság). 

 

Politikai rendszerek (demok-

rácia, diktatúra). 

 

A demokratikus állam műkö-

désének alapelvei (hatalom-

megosztás, hatalomgyakorlás 

és társadalmi kontroll). 

 

Állampolgári jogok és köte-

lességek. 

 

Magyarország politikai in-

tézményei (államszervezet és 

társadalmi érdekképvisele-

tek). 

 

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 példák 

Erkölcstan: 

Tágabb otthonunk - Európa. A 

média és a valóság. 



 

 

Tapasztalatszerzés: részvétel 

a diákönkormányzat munká-

jában. 

alapján. 

Kulcsfogalmak 
Állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, in-

tézmény, 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 gazda-

sági szereplők azonosításán és a saját gazdasági szerepe tudatosításán 

keresztül. 

A gazdaságra vonatkozó korábbi ismeretek rendszerezése. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A gazdaság legfontosabb sze-

replői, és kapcsolatuk a piac-

gazdaságban (háztartások, 

vállalatok, állam, külföld, 

piac, pénzügyi közvetítők). 

 

A pénz funkciói és formái 

(érme, bankjegy, pénzhelyet-

tesítők, bankkártyák). Az 

infláció. 

 

Pénzintézetek és tevékenysé-

gük (betétgyűjtés, hitelezés, 

kamat, tőke, árfolyam). 

 

Egy diák lehetséges gazdasá-

gi szerepei (munka, fogyasz-

tás, gazdálkodás a zsebpénz-

zel). 

 

Tapasztalatszerzés: internetes 

tájékozódás árfolyamokról és 

befektetési lehetőségekről. 

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 

tükrében. 

 Nyert, illetve feláldozott 

haszon mérlegelése 

néhány gazdasági 

Földrajz:  

A gazdaság ágazatai. A ma-

gyar gazdaság főbb működési 

területei.  

A piac működésének alapel-

vei. A pénz szerepe a gazda-

ságban. Nemzeti és közös 

valuták. Árfolyam, valutavál-

tás. 

 

Matematika:  

Kamatszámítás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

Korszerű pénzkezelés. 



 

 

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, ka-

mat, árfolyam, infláció. 

 

 

Tematikai egység Háztartás és családi gazdálkodás 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Személyes tapasztalatok a családi – háztartási gazdálkodással kapcso-

latban. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyéni felelősség, kezdeményezőképesség és az alkotó munka szere-

pének tudatos felismertetése. 

A pénzkezelés alapvető fogalmainak megértetése a családi gazdálkodás 

legfontosabb kérdéseihez kapcsolódóan. 

Témák Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családi bevételek: 

munkával szerzett jövedel-

mek, nem munkával szerzett 

jövedelmek (társadalmi jutta-

tások, tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, nyere-

mény, vagyon). 

 

Családi kiadások: létszükség-

leti kiadások (élelem, ruház-

kodás, lakás, közüzemi szol-

gáltatások), egyéb kiadások 

(oktatási-kulturális, szabad-

idős és rekreációs kiadások). 

 

Takarékosság a háztartások 

fogyasztásában és vásárlásá-

ban (energiahasználat, beru-

házás, tudatos vásárlás, hulla-

dékkezelés és újrahasznosí-

tás). 

 

Családi pénzkezelési techni-

kák (megtakarítás és befekte-

tés, hiány és hitel, bankszám-

lák, bankkártyák és banki 

műveletek). 

 

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 

adatainak értelmezése. A 

családi bevételek és 

kiadások szerkezetének 

grafikus ábrázolása. 

Földrajz:  

Egy termék árát befolyásoló 

tényezők. Kiadás és bevétel. 

Különböző fizetési módok. A 

fogyasztási szokások változá-

sai. 
 

Matematika:  

Diagramok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, készí-

tés, értelmezés. Kamatos ka-

mat, befektetés és hitel. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: 

A háztartás és a közszolgálta-

tások. Hulladékgazdálkodás. 



 

 

Tapasztalatszerzés: látogatás 

egy pénzintézetben, a lakos-

sági folyószámlákhoz kapcso-

lódó banki tevékenységek 

megismerése. 

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 fo-

lyószámla. 

 

 

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 egy-

ség 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 kommuni-

kációs 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 fogyasz-

tók/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 képes-

ségek 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 iro-

dalom: 

A beszélő és az elbe-

szélő szerep, a min-

dentudó és a tárgyila-

gos elbeszélői szerep 

különbözősége, a 

közvetett és a közvet-

len 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 

5 óra 

Előzetes tudás 

A kereskedelmi kommunikáció (reklám) megjelenési helyeinek, alap-

formáinak ismerete. 

A hírgyártáshoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, 

fotóriporter) ismerete. 

A tematikai egy-

ség 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 felü-

letek gyűjtése, csopor-

tosítása, olvasása, ér-

telmezése a reklámké-

szítő szándéka és kife-

jezésmódja közötti 

összefüggés alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi 

oldal. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

Az  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 gazda-

ságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesz-

tés) azonosítása, megítélése. 

A modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szo-

kásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfo-

galmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gon-



 

 

dolkodás 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 összefüggé-

seket 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 bekö-

szöntével 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 el-

vesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió ma-

gyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemze-

tiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet tagjai-

nak 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 napja-

inkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélye-

ket, 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 ké-

pes a megismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adato-

kat, eseményeket és kulcsszavakat. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű követ-

keztetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múze-

umban; 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 szer-

zett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások vélemé-



 

 

nyének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyer-

mek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző for-

máit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári 

jogokat és kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszo-

nyát. 

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azo-

nosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a 

háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 

 

 

 

HON- ÉS NÉPISMERET 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai 5. évfolyamon 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Az én világom I. 2 

Az én világom II. 2 

Találkozás a múlttal I. 5 

Találkozás a múlttal II. 6 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink 12 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén 5 

 

 

Helyi tanterv  

 

5. évfolyam (heti 1 óra) 

 

Tematikai egység címe Óraszám 

Az én világom I. 2 

Az én világom II. 4 

Találkozás a múlttal I. 7 

Találkozás a múlttal II. 6 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink 12 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén 5 
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Helyi tanterv  

 

5. évfolyam 

 

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátossá-

gokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azok-

nak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. 

Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és 

áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett ismeretanyagként pedig lehetőséget 

teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, a környezet 

értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány össze-

köti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évez-

redek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a legfontosabb min-

dennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. Megértik a tanulók, hogy a néphagyo-

mány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltséghez is szük-

séges. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny haza-

szeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, nem-

zeti értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és ro-

konnépek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönha-

tást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyomá-

nyainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy a még 

élő néphagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a hagyo-

mányőrzést, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a 

tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus kap-

csolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népis-

mereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával –, minél több lehetőséget kell teremteni a 

néphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó 

részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak 

el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom I. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos parasz-

ti életmód 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Alsó tagozatos olvasmányok a családról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tarto-

zás érzésének kialakulása, értékének tudatosítása. A megszerzett ismere-

tekkel a néhány emberöltővel korábbi időszakról alkotott kép tágítása, 

ezzel az időfogalom fejlesztése. 



 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Családunk története, családfa. 

Szomszédság, rokonság. 

Rokoni viszonyok, elnevezések. 

 

Nagyszüleink, dédszüleink világa 

falun és városban. 

Nagyszüleink, dédszüleink világá-

nak erkölcsi normái.  

A harmonikusan működő családi 

minták. 

 

Családfa készítése a rokoni viszo-

nyok, elnevezések alkalmazásával. 

 

Családi történetek gyűjtése, mesé-

lése a nagyszülők, dédszülők 

gyermekkorából, életmódjuk jel-

lemző elemeinek kiemelése (gaz-

dálkodó életmód – ipari munka). 

A megismert családi történetek 

megosztása – az önkéntesség be-

tartásával – az osztályközösséggel. 

A hagyományos paraszti vagy vá-

rosi családmodell működésében az 

értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás meghatá-

rozó szerepének felismerése. 

A felmenő családtagok, rokonság-

hoz tartozó személyek életének 

időbeni behatárolása. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: család és 

lakóhely. 

 

Erkölcstan: Család, 

otthon. Egyén és kö-

zösség. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családi 

élet színtere, a családi 

otthon; különböző la-

kókörnyezetek jellem-

zői. 

Rokonsági és generá-

ciós kapcsolatok a 

családban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, déd-

apa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: testvér/báty, 

öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy), házassági rokon-

ság (műrokonság). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az én világom II. 

A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos 

paraszti életmód  

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Az én világom. Családismeret, családtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A lokális ismeretek tudatosításával a szülőföld szeretetének, a helyi érté-

kek megbecsülésének erősítése. A helyi társadalom tagoltságáról, a kö-

zösség sokszínűségéről és az ebben rejlő gazdagságról szemléletes kép 

kialakítása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a helyi nevezetességek 

időbeli elhelyezésével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az én városom, falum. 

A lakóhely természeti adottságai, 

helytörténete, néphagyományai. 

A település társadalmi 

rétegződése (etnikum, felekezet, 

foglalkozás, életkor, vagyoni 

helyzet). 

A lakóhelyhez köthető neves 

személyiségek, nevezetes 

A helyi hagyományok megisme-

rése, feldolgozása különböző te-

vékenységekkel. 

Az otthon, a lakóhely, a szülő-

föld, a haza megbecsüléséhez 

vezető egyéni és közösségi tevé-

kenységek elsajátítása (pl. a köz-

vetlen környezet értékeinek feltá-

rása, az emlékhelyek gondozása.) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Falvak és városok. 

Szegények és gazdagok 

világa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyeze-

tek és életmódbeli jel-



 

 

épületek, intézmények. 

 

Helytörténet, helyi hagyományok, 

nevezetességek. 

A régió hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzői, 

néphagyományai. 

A lakóhely nevezetes épületeinek, 

a régió jeles szülötteinek törté-

nelmi korszakokhoz kötése. 

 

lemzők (nagyvárosi, 

városi, falusi települé-

sek, természeti, épített és 

emberi környezet). 

 

Természetismeret: Sze-

mélyes tér. A földrajzi 

tér: közvetlen környezet, 

lakóhely, környező táj, 

haza. 

 

Erkölcstan: Szegények 

és gazdagok. 

A vallás funkciói. Vallá-

si közösségek és vallási 

intézmények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, telepü-

lés, régió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Családtörténet, településtörténet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti ténye-

zők meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás 

felismertetése. A különböző mesterségek megismerése során a szakmák 

megbecsülésének kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A ház történeti fejlődése. 

Jurta, veremház, egysejtű ház, 

többosztatú ház. 

A házak külső jellegzetességei: 

falazat, tetőszerkezet, tetőformák. 

 

A konyha, az ételkészítés és esz-

közei. 

Kenyérsütés, gabonaételek, bur-

gonyaételek, vajkészítés, hurka-

töltés. 

Konyhai cserépedények: a főzés, 

sütés, tálalás, élelmiszertárolás 

edényei. 

Fazekasmesterség. 

 

Sarkos és párhuzamos elrendezé-

sű szobák. 

Munkasarok – szentsarok. 

Tároló bútorok, ülőbútorok, asz-

Az életmód és a háztípusok törté-

neti változásainak megismerése 

képi és egyéb információk alap-

ján, mindezek összefüggésének 

felismerése. 

A természeti körülmények, a ren-

delkezésre álló építési anyagok és 

a különböző háztípusok kialaku-

lása közötti összefüggések felfe-

dezése. 

A konyhai cserépedények funkció 

szerinti rendszerezése; a legfon-

tosabb ételek alapanyagainak, 

elkészítési módjának, eszköz-

készletének megfeleltetése. 

A berendezési tárgyak funkció-

változásainak nyomon követése 

konkrét példák alapján. 

Az évszázaddal korábbi idők csa-

ládon belüli, korosztályok és ne-

Természetismeret: Tele-

püléstípusok (tanya, falu, 

város), jellemző képük, a 

hozzájuk kötődő tevé-

kenységek. 

 

Vizuális kultúra: lakó-

helyhez közeli néprajzi 

tájegység építészeti jel-

legzetességei, népművé-

szete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családi 

gazdálkodás, takarékos-

ság. Családi munkameg-

osztás. Ételkészítési fo-

lyamatok. 

 

Testnevelés és sport: 



 

 

tal, ágy. 

Bútorművesség. 

 

Munkamegosztás a családon be-

lül. 

Férfi és női munkák, a gyerekek 

feladatai. 

Napi, heti és éves munkarend. 

 

Gyermekjátékok, a belenevelődés 

folyamata. 

Az iskola régen és ma. 

A felnőttek életét utánzó játékok, 

eszközös, ügyességi játékok, 

sportjellegű játékok. 

mek szerinti munkamegosztásá-

nak összehasonlítása a mai korral. 

Népi játékok élményszerű elsajá-

títása.  

Az oktatás körülményeinek, mód-

jának időben történt változásairól 

ismeretek szerzése képi és rövid 

szöveges információforrások 

alapján. 

gyermekjátékok, népi 

játékok. 

 

Ének-zene: népi gyer-

mekdalok, népi gyer-

mekjátékok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: gyermekek nevelése 

és oktatása régen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, 

tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, munkamegosz-

tás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre 

álló természeti javak ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fon-

tosságának belátása. A közösen végzett munka előnyeinek, közösségerő-

sítő hatásának felismertetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hétköznapok rendje. 

A gazdálkodó ember legfonto-

sabb munkái. 

Gabonamunkák: szántás, vetés, 

aratás. A gabonamunkákhoz kap-

csolódó szokások. 

Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és 

a kezestartás. 

A pásztorok ünnepei. 

Kendermunkák. 

Fonóbeli munkák és játékok. 

 

Hétköznapi és ünnepi viselet. 

Hétköznapi vászonruhák, a női és 

a férfi viselet darabjai. Gyermek-

viselet. 

Néprajzi tájak eltérő ünnepi vise-

lete. 

 

Az állattartási módokban a hon-

foglalás előtti életmód elemeinek, 

illetve az életmódváltással bekö-

vetkező változások következmé-

nyeinek felismerése képi és szö-

veges, illetve egyéb (pl. tárgyi) 

források – feldolgozása, rendsze-

rezése alapján. 

A hétköznapi vászonviselet ele-

meinek összehasonlítása a gyere-

kek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek 

megfogalmazása.  

A jellegzetes táji ünnepi viseletek 

megismerése során a magyar 

népviseletek sokszínűségének 

felfedezése. A közösséghez tarto-

zás külső kifejezésformájának 

észrevétele. Az egykori és a mai 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Nők és férfiak élet-

módja. 

Öltözködés, divat. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: anyagok tu-

lajdonságai, anyagok 

feldolgozása. 

 

Erkölcstan: szokások, 

normák szerepe, jelentő-

sége. 



 

 

Táplálkozás. 

Hagyományos paraszti ételek. 

Napi és heti étrend. 

Téli és nyári étrend. 

megjelenési formák jelentéstar-

talmának feltárása konkrét példák 

alapján. 

Az önellátó életvitel meghatározó 

elemeiben a természettel kialakí-

tott harmonikus kapcsolat előnye-

inek észrevétele. 

A hagyományos paraszti táplál-

kozás jellemzőinek és a gyerekek 

étkezési szokásainak összevetése. 

A szembetűnő különbségek és a 

tovább élő táplálkozási szokások 

megfogalmazása, tapasztalatok 

megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó, 

ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend, 

nyári étrend. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szo-

kásrendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. 

Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és irodalom, környezetisme-

ret órák), valamint a különböző műveltségi területeken előforduló hon- és 

népismereti tartalmak. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és 

más közösségi alkalmak (pl. vásár, búcsú) hagyományainak és jelentősé-

gének felismertetése a paraszti élet rendjében. A hétköznapok és ünnepek 

váltakozásának, ritmusának feliemertetése, az ünnepek jelentőségének 

tudatosítása az egyén és a közösség életében.  

egy-egy ünnepkör, jeles nap köszöntő vagy színjátékszerű szokásainak, 

valamint a társas munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó szoká-

sok élményszerű, tevékenységközpontú, hagyományhű elsajátítása, külö-

nös tekintettel a helyi hagyományokra; a lakóhelyhez, a tájhoz való kötő-

dés erősítése.  



 

 



 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepi szokások a 

paraszti élet rendjében. 

A jeles napok, ünnepi szokások 

fogalma, szerepe, általános jel-

lemzői. 

Előkészületek (advent, nagy-

böjt), munkatilalmak, jellegzetes 

ételek, népviselet, köszöntő és 

színjátékszerű szokások. 

 

Karácsonyi ünnepkör. 

Advent, az adventhez tartozó 

jeles napok, szokások (pl. Mik-

lós és Luca napja, Ádám-Éva 

napja, karácsonyi kántálás, bet-

lehemezés). 

Karácsony napjától vízkeresztig, 

pl. névnapköszöntés, regölés, 

aprószentek napi vesszőzés, 

szilveszteri, újévi szokások, új-

évi köszöntők, vízkereszt, 

háromkirályjárás. 

 

Farsang, farsangi szokások. 

Farsangi ételek, bálok, szokások. 

Farsangi köszöntők és maszkos 

alakoskodások. 

 

Iskolába toborzó szokások: Ba-

lázs- és Gergely-járás. 

 

Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör 

jeles napjai és szokásai. 

Nagyböjti játékok, virágvasár-

napi kiszehajtás és villőzés, a 

nagyhét jeles napjai. Húsvéti 

szokások, pl. húsvétvasárnapi 

zöldágjárás, húsvéti locsolkodás, 

hímestojás készítés, fehérvasár-

napi komatálküldés. 

 

Májusfaállítás, pünkösd, pün-

kösdi szokások. 

Pünkösdikirály-választás, pün-

kösdölés, pünkösdikirályné-

járás. 

 

A jeles napok, ünnepi szokások 

jelentőségének, közösséget meg-

tartó szerepének, valamint az 

ünnepi előkészületek fontossá-

gának felismerése a paraszti élet 

rendjében a konkrét szokások, 

ünnepek tevékenységeinek meg-

ismerése, elsajátítása során kü-

lönböző (néprajzi) forrásanyag-

ok segítségével, pl. eredeti 

hangzóanyag meghallgatása, 

filmek, fotók, ábrák 

megtekintése a különböző 

népszokásokról. 

Az ünnepi szokások jellemzői-

nek megkülönböztetése a hét-

köznapok rendjétől. 

A legfontosabb állandó és válto-

zó időpontú ünnepek felismeré-

se. 

A különböző jeles napokhoz, 

ünnepi szokásokhoz kapcsolódó 

– néprajzi és pedagógiai szem-

pontok alapján kiválasztott – 

köszöntő és színjátékszerű szo-

kások élményszerű, 

hagyományhű módon történő 

elsajátítása, eljátszása. A szokás 

kellékeinek elkészítése. 

A kalendáriumi szokásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek vég-

zése: termés- (pl. lucabúza ülte-

tés), férj- (pl. András napi böjtö-

lés), időjárásjóslás (pl. hagyma-

kalendárium); jeles napok, ün-

nepi szokások tárgyai (pl. 

hímestojás készítése). 

Régi fényképek gyűjtése, rajzok 

készítése kalendáriumi 

szokásokról, társas munkákról, 

közösségi alkalmakról. 

Szóbeli, írásbeli 

élménybeszámolók 

hagyományos és új (helyi) 

közösségi, ünnepi alkalmakról. 

Annak felismerése, hogyan 

igyekezett a hagyományos 

Erkölcstan: vallási nép-

szokások. 

 

Dráma és tánc: ismer-

kedés a táncillemmel, a 

naptári ünnepekhez kap-

csolódó (helyi) népszo-

kásokkal. 

 

Ének-zene: a magyar 

népzene régi rétegű és új 

stílusú népdalai, a népi 

tánczene. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Részletek 

népszerű játékfilmből. 

(Pl. Jókai Mór–Várkonyi 

Zoltán: Egy magyar ná-

bob – pünkösdikirály-

választás.) 



 

 

A nyári napforduló ünnepe. 

Szent Iván napi szokások, éne-

kek. 

Gazdasági ünnepek, társas mun-

kák. 

 

Az őszi jeles napokhoz, munka-

alkalmakhoz kapcsolódó szoká-

sok (pl. szüret, fonó, fonóbeli 

játékok, tollfosztó, 

kukoricafosztó), közösségi al-

kalmak (pl. vásár, 

pásztorünnepek). 

 

Az emberi élet fordulói. 

A gyermek születése – hiedel-

mek és szokások. 

Keresztelő.  

Gyermekkor, leány-, legényélet. 

A lakodalom néhány jellegzetes-

sége. 

faluközösségben harmonikus 

kapcsolat kialakítására az ember 

a természettel, a faluközösség 

tagjaival; hogyan igazította a 

gazdasági munkákat az évszakok 

váltakozásához.  

A természetismeret, az időjárási 

megfigyelések, a népi időjárás 

jóslások szerepének felismerése 

a gazdasági évben. 

Az emberi élet fordulóihoz 

kapcsolódó szokások néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral, pl. 

olvasmányok, 

olvasmányrészletek 

segítségével. 

Annak tudatosulása,  hogyan 

segítette a hagyományos 

faluközösség az egyént az 

emberi élet fordulóinál. 

Egy-egy megismert népszokás 

tájegységhez, etnikai csoporthoz 

történő kötése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi vesz-

szőzés, újévi köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők, iskolába to-

borzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, 

komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás, nyári és 

téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, 

lakodalom. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország terüle-

tén. 

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és 

népismereti, néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében és 

Órakeret 

5 óra 



 

 

Moldvában. 

A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség 

Előzetes tudás Hon- és népismeret előző témái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak megis-

merése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi 

jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség megismerése által az 

identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti és 

a gazdasági tényezők hatásának felismerése a néphagyományok alakulá-

sára, konkrét táji példákon keresztül. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nyelvterület néprajzi 

tájai, tájegységei, etnikai csoport-

jai, a határainkon túl élő magya-

rok. 

 Dunántúl; 

 Észak- Magyarország; 

 Alföld; 

 valamint a nagytájakhoz tar-

tozó határon túli tájak (pl. 

Burgenland, Muravidék, Zo-

boralja, Mátyusföld, Bácska, 

Bánát, Kárpátalja) 

 Erdély és Moldva. 

Jellegzetes hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzőik. 

Példák az anyagi kultúra és a 

folklór köréből. 

 

Magyarországon élő nemzeti ki-

sebbségek. 

A határon túli magyarok lakta 

területek, illetve a magyar 

nyelvterület nagy néprajzi tájanak 

azonosítása térképen. 

A magyar nyelvterületen élő 

etnikai csoportok (pl. palóc, 

matyó, kun, székely) 

megnevezése. 

A Magyarországon élő nemzeti 

kisebbségek (pl. német, szlovák, 

szerb, horvát, szlovén, román, 

roma) megnevezése. 

A természeti adottságok, éghajlati 

viszonyok életmódra, népi 

építészetre gyakorolt hatásának 

felismerése.  

Képek gyűjtése a megismert 

tájakra jellemző viseletekről, népi 

építészetről, népművészetről, 

hagyományokról. 

Tájékozódás a nagy tájegységek 

területéhez köthető 

világörökségekről, magyar 

szellemi kulturális örökségekről, 

nemzeti parkokról.  

 

Természetismeret: A 

Kárpát-medence és 

hazánk nagytájai. 

A népi kultúra értékei, 

népszokások. 

A kulturális élet föld-

rajzi alapjai (nyelvek, 

vallások). 

A magyarsághoz kö-

tődő világörökségi 

helyszínek. 

A magyarság által 

lakott, országhatáron 

túli területek, tájak 

közös és egyedi föld-

rajzi vonásai. 

Nemzeti parkok, táj-

védelmi körzetek. 

 

Vizuális kultúra: lakó-

helyhez közeli népraj-

zi tájegység építészeti 

jellegzetességei, vise-

lete és kézműves tevé-

kenységei. 

Szülőföld. 

A természeti környezet meghatá-

rozó szerepe, hatása a gazdálko-

dásra, a településszerkezetre, az 

építkezés módjára. 

A táj jellegzetes népviselete, 

kézműipari tevékenysége. 

Népszokások, népdalok, a nép-

költészet fennmaradt alkotásai 

A tanuló saját szülőföldjének 

megismerése meglévő helytörté-

neti irodalom feldolgozásával, 

gyűjtésekkel. 

A kistáj beillesztése a korábban 

megismert megfelelő nagytájba. 

(Nagyvárosok iskoláinak tanulói 

választhatják a városhoz közeli 

táj feldolgozását.) 

Természetismeret: 

Személyes tér. A föld-

rajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

 

Vizuális kultúra: 

lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 



 

 

(mesék, mondák). Helyi kutatások igénybevétele a 

történeti múlt feltárásához. 

Önálló gyűjtőtevékenység alkal-

mazása az ismeretszerzés folya-

matában. 

A természeti környezet befolyá-

soló hatásának felismerése a mes-

terséges környezet kialakításában. 

Megismert helyi népszokások, 

népdalok, mesék, mondák közös-

ség előtti bemutatása. 

építészeti jellegzetes-

ségei, viselete és kéz-

műves tevékenységei. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: népdalok, 

népmesék, mondák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, néprajzi táj, határainkon túl élő magya-

rok, a nemzeti összetartozás napja. 
 
 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, 

hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének 

nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban kialakul 

az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk. 

Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb 

területeiről, a család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A 

megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más 

tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. 

Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kap-

csolódó népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak ha-

gyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet 

rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles 

nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas 

munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevé-

kenységeket. 

Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, 

tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a 

tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a 

gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus 

kapcsolatban az ember a természettel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMÉSZETISMERET 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

Tematikai egység 5-6. osztály 

Állandóság és változás környezetünkben - Anyag és közeg 9 

Élet a kertben 12 

Állatok a házban és a ház körül 8 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 8 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 

A Föld és a Világegyetem 11 

Felszíni és felszín alatti vizek 8 

Vizek, vízpartok élővilága 11 

Alföldi tájakon 10 

Hegyvidékek, dombvidékek 11 

Az erdő életközössége 12 

A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 

Az ember szervezete és egészsége 14 

 

Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 

Élet a kertben 12 

Állatok a házban és a ház körül 8 

Alföldi tájakon  8 

Állandóság és változás környezetünkben - Anyag és közeg 9 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 7 

A Föld és a Világegyetem 7 

Felszíni és felszín alatti vizek 8 

Hegyvidékek, dombvidékek 5 

A természet és a társadalom kölcsönhatásai 8 

Összesen: 72 

 

6. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egység Óraszám 

Alföldi tájakon  4 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 5 

A Föld és a Világegyetem 4 

Hegyvidékek, dombvidékek 8 

Az erdő életközössége 15 

Vizek, vízpartok élővilága 12 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 8 

Az ember szervezete és egészsége 16 

Összesen: 72 

 



 

 

 

TERMÉSZETISMERET 

 

 

Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkáro-

sító 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 megfogal-

mazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találnak a felvetődött kérdésekre. Ez a gondol-

kodásmód segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a világ 

megismerésének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését szol-

gálja. A korábban megszerzett ismeretekre és készségekre épülve fejleszti a természeti jelen-

ségek megfigyelésének a képességét, fölkelti a megfigyelt jelenségek magyarázata iránti 

igényt, előkészíti a természettudományos megismerés módszereinek alkalmazását, és megala-

pozza 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, folyama-

tait, kölcsönhatásait. A megismerés során az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett elemi is-

meretekre építve fokozatosan fejlődik a diákok természettudományos fogalmi rendszere, ala-

kulnak absztrakciós szintű ismereteik. A természetben, illetve a tanulók közvetlen környeze-

tében 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 elsajátí-

tásában, a természettudományos gondolkodásmód megalapozásában, a természethez való po-

zitív 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 hatékonysá-

gát, hanem a tanulási motivációt is erősíti. Az ismeretszerzés nem öncélú, hanem a gondolko-

dás 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 tan-

tárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a természethez való pozitív viszonyulásuk fennma-

radását, 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 állandó-

ság 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 bizto-

sítják. 

A fejlesztési területek közül kiemelkedik és különösen nagy hangsúlyt kap a termé-

szetismeret 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 kör-

nyezet és az egészség kapcsolatát, hozzájárul az egészséges életvitel szokásrendszerének for-

málásához, segíti az együttélés szabályainak elfogadását és betartását. A Föld globális prob-



 

 

lémáinak 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 ké-

pességek 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 ismeret-

szerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vesz részt a tanítás-tanulás folyamatá-

ban. Ismeri és érti a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes a mindennapi életében, 

munkájában a felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismeretek, képességek haszno-

sítására. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, ahol a nevelő társ az isme-

retszerzés 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 tartal-

mait 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 mes-

terséges 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 tapaszta-

latait – tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, értelmez-

ni, miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes eszközhasználatban, a 

csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az együttműködésben. Alapve-

tő elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, illetve négy, tanórán be-

mutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkeze-

tük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a köz-

vetlen 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 szépsé-

ge, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb környezetükhöz, szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessé-

ge. 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 folya-

matokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. Együttgondolko-

dásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és negatív hatásait. Rá-

világít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos szokások kialakítására 

ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség és a környezet védel-

mében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és működé-

sének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele kapcsola-

tos 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 le-

galább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 

lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló kés-

zségeinek, képességeinek fejlődését is. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és 

közeg 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető tu-

lajdonságainak felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) és 

mesterséges mérőeszközök használata. Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások megkülönböztetése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

bizonyos tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott 

halmazképző fogalmak alapján. 

A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonsága-

inak meghatározásában, jelenségek felismertetésében. 

Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Milyen közös és milyen eltérő 

tulajdonságai vannak a bennünket 

körülvevő anyagoknak? 

Miért és mivel lehet a testek 

egyes tulajdonságait megmérni? 

Hogyan készíthetünk keveréke-

ket, és hogyan lehet azokat alko-

tórészeikre 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 meg-

A környezetben előforduló élő és 

élettelen anyagok felismerése, 

csoportosítása megadott szem-

pontok alapján, szempontok kere-

sése. 

 

Mérési eljárások, mérőeszközök 

használata a hőmérséklet, hosszú-

ság, időtartam mérésének önálló 

elvégzése során megadott szem-

pontok alapján. A mért adatok 

rögzítése, értelmezése. 

 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás megfigyelése, példák 

gyűjtése a természetben, a háztar-

tásban, az iparban. 

Matematika: A becslés 

és mérés, mennyiségek 

nagyságrendi rendezé-

se, számok, mérések, 

mértékegységek, 

mennyiségek használa-

ta, átváltás. Adatok 

lejegyzése, ábrázolása, 

rendezése, az adatok 

közötti kapcsolatok 

vizsgálata. 



 

 

gyullad 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 tulaj-

donságai, szerepük az élővilág és 

az ember életében (konkrét pél-

dák). 

Az anyagok különféle halmazál-

lapotainak és a halmazállapot-

változásainak összefüggése a 

hőmérséklettel. 

 

Keverékek és azok szétválasztá-

sa. 

 

Gyors és lassú égés, a tűzoltás 

alapjai. Teendők tűz esetén. 

 

A víz tulajdonságai, megjelenési 

formái, jelentősége a természet-

ben. 

 

A talaj szerkezete, képződése, 

szennyeződése és pusztulása.  

A talaj fő alkotóelemei (kőzet-

törmelék, humusz levegő, víz,).  

A talaj védelme. 

 

A levegő összetétele, a légnyo-

másváltozás okai. 

Hétköznapi és kísérleti tapaszta-

latok összehasonlítása, a közös 

vonások kiemelése.  

Olvadás és oldódás közötti kü-

lönbség felismerése megfigyelés, 

kísérleti tapasztalatok alapján. 

 

Keverékek és oldatok készítése, a 

kapott új anyag megfigyelése, 

megnevezése. 

Keverékek és oldatok szétválasz-

tása többféle módon. 

 

A tűzveszélyes anyagokkal való 

bánásmód és a tűz esetén szüksé-

ges teendők. elsajátítása, gyakor-

lása. 

 

A víz fagyáskor történő térfogat-

növekedésének bizonyítása, kö-

vetkezményei a környezetben 

(példák gyűjtése, pl. kőzetek ap-

rózódása, vízvezetékek szétfa-

gyása). 

 

A talaj fizikai tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

A talaj tápanyagtartalma és a nö-

vénytermesztés közötti kapcsolat 

felismerése. 

 

A talajszennyeződés okai és kö-

vetkezményei. Személyes cselek-

vés gyakorlatának és lehetőségei-

nek megfogalmazása. 

 

A levegő egyes tulajdonságainak 

kísérletekkel való igazolása (ösz-

szenyomható, a benne található 

egyik összetevő, az oxigén táplál-

ja az égést, van tömege). A lég-

nyomás elemi szintű értelmezése. 

 

A légnyomás változásának értel-

mezése konkrét példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, kőzettörme-

lék, humusz, talajnedvesség. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Élet a kertben 
Órakeret 

12 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 növé-

nyek testfelépítésén keresztül. 

A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, 

fogyasztásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 

A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek fel-

építése – működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyaráza-

ta. 

A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények test-

felépítésének példáján.  

A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni 

védekezés kapcsán. 

A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember szemé-

lyes felelősségének felismertetése a környezet alakításában. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Mire van szükségük a növények-

nek ahhoz, hogy szépek, egés-

zségesek legyenek, és bő termést 

hozzanak?  

Miért egészséges a zöldség-és 

gyümölcsfélék fogyasztása?  

Miben különbözik a konyhakert a 

virágos kerttől?  

Milyen növényi részt fogyasz-

tunk, amikor zöldséget, gyümöl-

csöt eszünk? 

Mi a veszélye a kártevők vegy-

szeres irtásának? 

Miért találkozunk sok földigilisz-

tával és csigával eső után? 

Miért képes az éti csiga sértetle-

nül átjutni az éles borotvapen-

gén? 

Ismeretek: 

A növényi test felépítése, a szer-

vek működése, a növények élet-

feltételei. 

Gyümölcs- és zöldségfélék 

(őszibarack, dió, szőlő, burgo-

nya, vöröshagyma, paprika, ká-

posztafélék) környezeti igényei, 

termőhelye, testfelépítése, ehető 

részei, élettartama, felhasználása.  

A növények életfeltételeinek iga-

zolása kísérletekkel. 

 

Ismert kerti növények összeha-

sonlítása adott szempontok (test-

felépítés, életfeltételek, szaporo-

dás, anyagcsere) alapján. 

Az egyes fajok/fajták környezeti 

igényei és gondozási módja kö-

zötti összefüggés megismerése.  

 

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető 

növényi részeinek összehasonlí-

tása. A termény és a termés meg-

különböztetése konkrét példákon 

keresztül.  

A főbb növényi szervek és a mó-

dosult növényi részek azonosítá-

sa ismert példákon.  

 

A kártevők alapvető rendszertani 

(országszintű) besorolása és a 

kártevők hatására bekövetkező 

elváltozások értelmezése.  

 

A vegyszermentes védekezés 

fontosságának tudatosítása, a 

biológiai védekezés lehetőségei-

nek és jelentőségének felismeré-

se. 

Vizuális kultúra: gyü-

mölcsök, zöldségfélék 

ábrázolása a festmé-

nyeken. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés: a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg-

ben elszórt, explicite 

megfogalmazott infor-

mációk azonosítása, 

összekapcsolása, rende-

zése: a szöveg elemei 

közötti ok-okozati vi-

szony magyarázata; egy 

hétköznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek fel-

használásával; hétköz-

napi kifejezés alkalmi 

jelentésének felismeré-

se. 

 

Történelmi, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: Amerika felfedezé-

se. 

 



 

 

 

A zöldség- és gyümölcsfélék 

szerepe az egészség megőrzésé-

ben. Fogyasztásuk higiénés sza-

bályai. 

 

A gyümölcs- és zöldségfélék 

kártevői: burgonyabogár, káposz-

talepke, házatlan csigák, monília. 

 

A kártevők elleni védekezés. A 

vegyszerhasználat következmé-

nyei. 

 

A petúnia és atulipán szervei, 

testfelépítése. 

 

Dísznövények szerepe közvetlen 

környezetünkben (lakás, osztály-

terem, udvar). A növények gon-

dozásának elemi ismeretei. 

 

A földigiliszta és az éti csiga 

testfelépítése, életmódja, jelentő-

sége. 

Jellegzetes kerti madarak. 

 

A kert életközösségként való 

értelmezése.  

 

Egy tipikus egyszikű és egy tipi-

kus kétszikű növény virágának 

vizsgálata; a tapasztalatok rögzí-

tése. 

 

Növények telepítése, gondozása 

az osztályteremben, iskolaudva-

ron, a növények fejlődésének 

megfigyelése. 

 

A földigiliszta és az éti csiga 

megfigyelése, összehasonlítása. 

 

A kerti madarak szerepének be-

mutatása a kártevők megfékezé-

sében. 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. Összehasonlítás, 

azonosítás, megkülön-

böztetés. Osztályozás 

egy és egyszerre két 

(több) saját szempont 

szerint, adott, illetve 

elkezdett válogatásban 

felismert szempont sze-

rint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zöldség- és 

gyümölcsfélék felhasz-

nálása. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés az interne-

ten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres le-

vél, mellékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas 

termés, bogyótermés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, 

évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacs-

kó, átalakulásos fejlődés, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Állatok a házban és a ház körül 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Háziállat, ízeltlábú, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, szapo-

rodás, 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 kö-

zötti oksági összefüggések feltárásával.  

A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek össze-

gyűjtésével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus rendszere-

zés 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 táplá-

lékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismerte-

tésével. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti 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 mada-

rak a tél beállta előtt? 

Miért és hogyan védjük télen a 

madarakat? 

 

Ismeretek: 

Háziállatok: kutya 

Haszonállatok: sertés, szarvas-

marha, házityúk testfelépítése, 

életmódja, hasznosítása. Az álla-

tok életfeltételeihez illeszkedő 

felelős állattartás. 

 

Az állati eredetű tápanyagok sze-

repe az ember táplálkozásában. 

Állati eredetű anyagok felhaszná-

lása (toll, bőr). 

 

A házban és a ház körül élő álla-

tok: házi veréb, füstifecske, házi 

légy testfelépítése, életmódja, 

jelentősége. 

 

Az állatok szerepe a betegségek 

terjesztésében. A megelőzés lehe-

tőségei. 

Önálló kutatómunka a kutya há-

ziasításával kapcsolatban.  

Az állattartás, az állatok védelme 

iránti felelősség megértése. 

 

A megismerési algoritmusok al-

kalmazása az állatok megfigyelé-

se és bemutatása során.  

 

A testfelépítés – életmód – élő-

hely összefüggésének felismeré-

se, magyarázata. 

 

A környezethez való alkalmaz-

kodás bizonyítása példákkal, a 

megfigyelés eredményének rend-

szerezése, következtetések levo-

nása. 

Az állatorvosi felügyelet jelentő-

ségének felismerése az ember 

egészségének védelmében. 

 

Gerinces és gerinctelen állatok 

testfelépítése közötti különbségek 

azonosítása. 

 

A megismert állatok csoportosí-

tása különböző szempontok sze-

rint. 

 

A madárvédelem évszakhoz kö-

tődő tennivalóinak elsajátítása, 

gyakorlása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: őskor. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés: a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. Rendszerezést 

segítő eszközök és al-

goritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 



 

 

 

Madárvédelmi alapismeretek. 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati erede-

tű táplálékok szerepe.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, 

kérődző, ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalaku-

lás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kölcsönhatások és energia vizsgálata 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével kapcso-

latban. 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, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mire való a hűtőszekrény, a 

gázkonvektor, a tűzhely és a 

klíma? 

Hogyan lehet könnyen össze-

szedni a szétszóródott gombos-

tűt, apró szegeket? 

Mikor villámlik? 

Miért nem esik le a Hold a Föld-

re?  

Miért van szükségük az élőlé-

nyeknek energiára, és hogyan 

jutnak hozzá? 

Miért fontos az energiával taka-

rékoskodni? 

Mi történne a Földön, ha eltűnne 

a Nap? 

 

Példák gyűjtése a melegítés és a 

hűtés szerepére a hétköznapi 

életben. 

 

Példák gyűjtése arra vonatkozó-

an, hogy miért fontos a Nap a 

földi élet szempontjából (fény- 

és hőforrás). 

Hely- és helyzetváltoztatás 

megkülönböztetése, példák ke-

resése, csoportosítása megadott 

és saját szempontok alapján. 

 

A mágneses kölcsönhatások 

megfigyelése. Vonzás és taszítás 

jelenségének kísérlettel való 

igazolása. 

 

Annak magyarázata, hogy a déli 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az ősember. 

 

Matematika: táblázat-, 

grafikonkészítés; 

egyenes, kör, közép-

pont fogalma. 



 

 

Ismeretek: 

A mozgás és mozgásállapot-

változás. 

 

A mágneses kölcsönhatás: von-

zás, taszítás. 

 

A gravitáció. 

 

Az elektromos kölcsönhatás: 

vonzás, taszítás. Az elektromos 

energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben. 

 

A háztartásban használt ener-

giahordozók jellemzése, fel-

használásuk. 

 

Az energiatakarékosság. 

 

Az élő szervezetek energiája. 

féltekén miért nem esnek le az 

emberek a Földről, pedig „fejjel 

lefelé állnak”. 

 

Testek elektromos állapotának 

létrehozása dörzsöléssel, elekt-

romos állapotban lévő és semle-

ges testek kölcsönhatásainak 

vizsgálata. 

A villám keletkezésének elemi 

értelmezése a tapasztalatok alap-

ján.  

 

Az energiahordozók csoportosí-

tása különböző szempontok 

alapján. 

A mindennapi életből hozott 

példákon keresztül az energia-

fajták és az energiaátalakulások 

csoportosítása. 

 

Példák a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások fel-

használására.  

 

Az ember táplálkozása, mozgási 

szokásai és testsúlya közötti 

kapcsolat felismerése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás, 

gravitációs kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahor-

dozó, energiagazdálkodás, energiatakarékosság. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tájékozódás a valóságban és a térképen 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Iránytű, alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és föld-

gömbön. A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Át-

fogó kép kialakítása Magyarország világban elfoglalt helyéről. 

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térké-

pi ábrázolásmód korlátainak belátása. 

A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, fel-

használása az információszerzés folyamatában. 

Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolva-

sás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan készül a térkép? 

Miért van szükség térképre? 

Hogyan segíti a térkép jelrend-

szere ismeretlen tájak megisme-

rését? 

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, köz-

igazgatási, turista-, és kontúrtér-

kép. 

 

Hazánk nagytájai, szomszédos 

Irány meghatározása a valós tér-

ben. Az iránytű működésének 

mágneses kölcsönhatásként való 

értelmezése. 

 

A térkép és a valóság közötti 

viszony megértése. Eligazodás 

terepen térképvázlattal. 

 

A térábrázolás különböző formá-

inak összehasonlítása. Térkép-

vázlat készítése a lakóhely rész-

letéről. 

 

Felszínformák – alföld, dombság, 

hegység, völgy, medence – ábrá-

zolásának felismerése a térképen. 

A térkép jelrendszerének értel-

mezése. Különböző jelrendszerű 

térképek elemzése, információ 

gyűjtése. 

Irány és távolság meghatározása 

(digitális és nyomtatott) térképen. 

 

Méretarány és az ábrázolás rész-

letessége közötti összefüggés 

megértése. 

 

A különböző térképek ábrázolási 

és tartalmi különbségeinek meg-

állapítása. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: földrajzi felfedezé-

sek. 

 

Matematika: Térbeli 

mérési adatok felhasz-

nálása számításokban. 

Becslés. Nagyítás, ki-

csinyítés. Mérés, mér-

tékegységek használata. 

Koordináta-rendszer, 

aránypár. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

speciális jelrendszerek 

(pl. térkép) magyaráza-

ta, explicite megfogal-

mazott információk 

azonosítása, összekap-

csolása, rendezése. A 

hétköznapi kifejezés 

alkalmi jelentésének 

felismerése. 

 

Informatika: keresés az 

interneten, alkalmazá-

sok használata. 



 

 

országaink. 

 

Bolygónk térségei: földrészek és 

óceánok.  

 

Helymeghatározás: földrajzi fok-

hálózat. 

 

Európa helyzete, határai. Hazánk 

helye Európában. 

Tájékozódás hazánk domborzati 

és közigazgatási térképén.  

 

Tájékozódás a földgömbön és a 

térképen. Földrészek, óceánok 

felismerése különböző méretará-

nyú és ábrázolásmódú térképe-

ken. 

 

A nevezetes szélességi körök 

felismerése a térképen. 

Földrajzi helymeghatározás kü-

lönböző tartalmú térképeken. 

 

Európa és Magyarország tényle-

ges és viszonylagos földrajzi 

fekvésének megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi 

jelrendszer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi 

fokhálózat, keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai 

ismeretek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunán-

túli-domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, észa-

ki-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 óra 

Előzetes tudás A Nap látszólagos napi járása, a Nap mint energiaforrás, időjárás, hő-

mérséklet, 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 öve-

zetek 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 felisme-

rése, a személyes felelősség tudatosítása. 

A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: Hogyan álla-

pítható meg éjszaka iránytű nél-

kül az északi irány? 

Miért látjuk másnak a csillagos 

égboltot a különböző évszakok-

ban? 

Miért van a sarkvidékeken hi-

deg, 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, hő-

ségben, szélviharban? 

 

Ismeretek: 

A Föld helye a Naprendszerben 

és a Világegyetemben. 

 

Égitest, csillag, bolygó, hold. 

Sarkcsillag, csillagképek.  

 

A Naprendszer. A Nap jelentő-

sége. A Nap, a Föld és a Hold 

egymáshoz viszonyított helyze-

te, mérete, távolsága, mozgása, 

kölcsönhatása. 

 

Kopernikusz hipotézisének tu-

dománytörténeti jelentősége. 

 

A Föld alakja. A tengelykörüli 

forgás és a Nap körüli keringés 

következményei. 

 

Föld gömbhéjas szerkezete. 

Éghajlati övezetek. 

 

Időjárás, éghajlat és elemeik: 

napsugárzás, hőmérséklet, csa-

A Föld, a Nap és a Világegye-

tem közötti hierarchikus kapcso-

lat ábrázolása.  

 

A csillag és a bolygók közötti 

különbség felismerése. 

A sarkcsillag és egy-két csillag-

kép 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 egy-

szerű modellezése.  

 

A Föld mozgásai és a napi, évi 

időszámítás összefüggéseinek 

megértése. 

 

Az éghajlati övezetek összeha-

sonlítása. 

 

Az évszakok váltakozásának 

magyarázata. 

 

Nap és a Föld helyzetének mo-

dellezése a különböző napszak-

okban és évszakokban. 

 

A Föld gömbalakja, a napsuga-

rak hajlásszöge és az éghajlati 

övezetek közötti összefüggés 

felismerése. 

 

Időjárás-jelentés értelmezése, a 

várható időjárás megfogalmazá-

sa piktogram alapján. 

 

A csapadék és a szél keletkezé-

sének leírása ábra vagy modell-

kísérlet alapján. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcso-

latok ábrázolása). 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem vi-

szony magyarázata. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés az interne-

ten. 



 

 

padék, szél. 

 

Légköri alapfolyamatok: felme-

legedés, lehűlés, szél keletkezé-

se, 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 fizikai jelenségek (nyomás-

változás, hőmérsékletváltozás, 

halmazállapot változások) be-

mutatása a csapadék és a szél 

keletkezésében.  

 

Az időjárási elemek észlelése, 

mérése. A mért adatok rögzíté-

se, ábrázolása. 

Napi középhőmérséklet, napi és 

évi közepes hőingadozás számí-

tása. 

 

Időjárás és a gazdasági élet kö-

zötti kapcsolat bizonyítása 

konkrét példák alapján. 

Éghajlat-módosító tényezők 

felismerése a példákban. 

 

Éghajlat jellemzési algoritmusá-

nak megismerése és használata. 

Éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek információtartalmának 

leolvasása, az adatok értékelése.  

 

A légkör általános felmelegedé-

sének helyi és globális követ-

kezményeinek felismerése pél-

dákban. 

 

A veszélyes időjárási helyzetek-

ben való helyes viselkedés sza-

bályainak összegyűjtése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, 

évszak, gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és 

évi középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csa-

padék, szél 

Topográfiai 

ismeretek 
Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, Sza-

turnusz, Uránusz, Hold. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Felszíni és felszín alatti vizek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. Állóvi-

zek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk fel-

színi és felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti azo-

nosság és a hazaszeretet erősítése. 



 

 

A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belő-

lük adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való 

törekvés erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi szin-

ten. 

A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 

A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti tér-

képolvasás fejlesztése. 

Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolva-

sás elemi lépései során. 

A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke kö-

zötti különbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfoga-

lom fejlesztése. 

Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékei-

nek megismerése és a környezeti problémák iránt. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Hol található hazánkban gyógy-

fürdő?  

Melyek a vízszennyezés forrásai 

lakóhelyeden (környékén)? Mi-

lyen jelek utalnak a víz szeny-

nyeződésére? 

Milyen károkat okozhatnak az 

árvizek és a belvizek? 

Mi veszélyezteti hazánk ivóvíz-

készletét? 

Melyek az egészséges, jó ivóvíz 

tulajdonságai? 

Hogyan takarékoskodhatunk az 

ivóvízzel otthon és az iskolá-

ban? 

 

Ismeretek: 

Felszín alatti vizek: talajvíz, 

hévíz, ásványvíz, gyógyvíz jel-

lemzői, jelentősége az ember 

életében, gazdasági életében. 

 

A belvizek kialakulásának okai 

és következményei, az ellene 

való védekezés formái. 

 

Felszíni vizek: hazánk legjelen-

tősebb állóvizei, folyóvizei. A 

folyók útja a forrástól a torkola-

tig. Vízgyűjtő terület, vízválasz-

Helyi környezeti problémák 

felismerése. Információgyűjtés 

tanári irányítással a lakóhely 

(környéke) vizeinek minőségé-

ről. Következtetések levonása. 

 

Felszín alatti vizek összehason-

lítása, vizek különböző szem-

pontú rendszerezése. 

 

A felszíni és a felszín alatti vi-

zek kapcsolatának igazolása 

példákkal. 

 

Az időjárás, a felszínforma és a 

belvízveszély közötti kapcsolat 

bizonyítása. 

 

A legjelentősebb hazai álló-és 

folyóvizek, a főfolyó, a mellék-

folyó és a torkolat felismerése a 

térképen.  

 

A felszín lejtése, a folyó vízho-

zama, munkavégző képessége és 

a felszínformálás közötti össze-

függés magyarázata. 

 

Az éghajlat és a folyók vízjárása 

közötti összefüggés magyaráza-

ta. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg-

ben elszórt, explicite 

megfogalmazott in-

formációk azonosítása, 

összekapcsolása, ren-

dezése: a szöveg ele-

mei közötti ok-okozati 

viszony magyarázata; 

egy hétköznapi prob-

léma megoldása a szö-

veg tartalmi elemeinek 

felhasználásával; hét-

köznapi kifejezés al-

kalmi jelentésének 

felismerése. 

A táj, a természeti je-

lenségek ábrázolásá-

nak szerepe. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: folyami 

kultúrák. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízfelhasz-

nálás, víztisztítás, víz-

takarékosság. 



 

 

tó, vízjárás, folyók felszínfor-

málása. 

 

Árvizek kialakulásának oka, az 

ellene való védekezés formái. 

 

Állóvizek keletkezése, pusztulá-

sa. Legnagyobb tavunk: a Bala-

ton (keletkezése, jellemzése). 

 

A folyók, tavak haszna, jelentő-

sége. Vízszennyezés okai, kö-

vetkezményei, megelőzésének 

lehetőségei. Vizek védelme. 

 

A Balaton-felvidéki vagy a Fer-

tő-Hanság Nemzeti Park értékei. 

 

Víztisztítási eljárások. 

Egy választott nemzeti park 

vizes élőhelyének, természeti 

értékeinek bemutatása önálló 

ismeretszerzés, információfel-

dolgozás alapján. 

 

Példák gyűjtése arról, hogy a víz 

mint természeti erőforrás ho-

gyan hat  a társadalmi, gazdasá-

gi folyamatokra.  

Személyes és közösségi cselek-

vési lehetőségek összegyűjtése 

az emberi tevékenység által 

okozott környezetkárosító fo-

lyamatok káros hatásainak 

csökkentésére. 

 

Különböző vizek (pl. csapvíz, 

ásványvíz, desztillált víz) fizi-

kai-kémiai tulajdonságainak 

összehasonlítása.  

 

Ipari víztisztítás megfigyelése 

helyi víztisztító üzemben, vagy 

filmen.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásvány-

víz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, 

vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai 

ismeretek 
Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, Sziget-

köz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Vizek, vízpartok élővilága 
Órakeret 

12 óra 

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 kapcsolatrendszeré-

nek megismerése a vizek-vízpartok életközösségében. 

Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-

vízpart élőlényeinek vizsgálata során. 

A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyí-

tése az élővilág változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének 

tudatosításával. 

A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és követ-

kezmények elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen kör-

nyezet közötti kapcsolatrendszer elemzésével. 

A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes 



 

 

felelősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A ta-

nulók aktív cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és 

közösségi szinten. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: Meleg, nyári 

napokon olykor tömegesen 

pusztulnak a halak a Balaton-

ban. Mi ennek az oka? 

Mire mondják, hogy virágzik a 

Tisza? 

Miért félnek az emberek a kí-

gyóktól, békáktól? 

Mi a „kígyóing”? 

Mit tehetünk, hogy kevesebb 

szúnyog fejlődjön ki környeze-

tünkben? 

 

Ismeretek: 

A vízi élőhely jellemző élettelen 

környezeti tényezői. 

 

Vizek egysejtűi: zöld szemes 

ostoros, papucsállatka, baktéri-

umok testfelépítése, életmódja. 

 

Vízi-vízparti növénytársulások 

vízszintes tagozódása: lebegő, 

gyökerező hínár, nádas mocsár-

rétek, ártéri erdők jellegzetes 

növényeinek testfelépítése, 

életmódja jelentősége. 

 

A vízi-vízparti életközösség 

jellemző gerinctelen és gerinces 

állatai: tavi kagyló, orvosi pióca, 

kecskerák, szúnyogok, szitakö-

tők, (tiszavirág) ponty, leső har-

csa, kecskebéka, vízisikló, tőkés 

réce, barna réti héja, fehér gólya 

külleme, teste, élete, jelentősége 

az életközösségben, az ember 

életében, védettségük. 

 

Kölcsönhatások az életközös-

ségben: táplálkozási láncok, 

táplálékhálózatok. 

A vízi és a szárazföldi élőhely 

környezeti tényezőinek összeha-

sonlítása. 

 

Egysejtű élőlények megfigyelé-

se, összehasonlításuk.  

 

A növények környezeti igényei 

és térbeli elrendeződése közötti 

összefüggés bemutatása egy 

konkrét vízi, vagy vízparti társu-

lás példáján. 

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása a lágy- és fásszárú 

növények leírása és a gerinces 

és a gerinctelen állatok bemuta-

tása során. 

során. 

 

A növényi szervek környezethez 

való alkalmazkodásának bemu-

tatása konkrét példákon. 

 

A vízparti növények környezet-

védelmi és gazdasági jelentősé-

gének bemutatása konkrét pél-

dákon. 

 

Az állatok különböző szempon-

tú csoportosítása. 

 

A vízi élethez való alkalmazko-

dás példákkal történő illusztrálá-

sa. 

 

Táplálkozási láncok összeállítá-

sa a megismert fajokból. 

 

Az emberi tevékenység hatásai-

nak elemzése, a környezetszeny-

nyezés és az ember egészsége 

közötti összefüggés felismerése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés - a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informá-

ciók azonosítása, ösz-

szekapcsolása, rende-

zése; a szöveg elemei 

közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy 

kategória-elem viszony 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűzfavesz-

szőből, nádból készült 

tárgyak a környeze-

tünkben. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása. 



 

 

 

Az életközösség veszélyeztetett-

ségének okai, következményei: 

tápanyagdúsulás és a méreg-

anyag koncentrálódása. 

 

Az életközösség védelme. 

 

Az állatok egyedszáma, veszé-

lyeztetettsége és védettsége kö-

zötti összefüggés elemzése. 

 

Terepgyakorlat: egy vízi-

vízparti életközösség megfigye-

lése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, két-

laki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, 

ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gáz-

lóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átvál-

tozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó test-

hőmérséklet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Alföldi tájakon 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Síkság, alföld, élőhely, életközösség, madár, emlős, ízeltlábú, rovar, 

táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, környezetszennyezés, környezet 

– szervezet – életmód összegfüggései, élőlények bemutatásának algo-

ritmusa, tájékozódás a térképen, diagramok, tematikus térképek értel-

mezése. 

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, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan alakultak ki hazánk al-

földjei az egykori tenger helyén? 

Mi a futóhomok? 

Hogyan lesz a búzából kenyér? 

Melyik hungarikum köthető az 

Alföldhöz? 

Gyógyítanak-e a gyógynövé-

nyek? 

 

Ismeretek: 

Hazai alföldjeink keletkezése. 

A Kisalföld, a Kiskunság és a 

Nagykunság természeti adottsá-

gainak összehasonlítása.  

 

A tájjellemzés algoritmusának 

megismerése, gyakorlása a meg-

ismert tájak bemutatása során. 

 

Információk leolvasása különbö-

ző diagramokról, tematikus tér-

képekről.  

 

A megismert életközösségek 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés - a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. Szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemi közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-



 

 

 

A Kisalföld és az Alföld tájai, 

természeti adottságai. 

 

A füves puszták jellegzetes nö-

vényei: fűfélék, gyógy- és gyom-

növények, jellemzőik, jelentősé-

gük. 

 

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, ku-

korica, napraforgó; jellegzetes 

szerveik, termesztésük, felhasz-

nálásuk. 

 

A növénytermesztés, állatte-

nyésztés és az élelmiszeripar 

összefüggései. 

ökológiai szemléletű jellemzése.  

A növényi szervek környezeti 

tényezőkhöz való alkalmazkodá-

sának bemutatása konkrét példá-

kon.  

A környezet – szervezet – élet-

mód összefüggéseinek bemutatá-

sa konkrét példákon 

A megismerési algoritmusok 

használata az élőlények jellemzé-

se során. 

Állatok különböző szempontú 

csoportosítása. 

Táplálékláncok készítése a meg-

ismert növényekből és állatokból. 

 

Egy választott nemzeti park ter-

mészeti értékeinek, vagy ősi ma-

gyar háziállatok bemutatása önál-

ló kutatómunka alapján. 

 

A természeti és a kultúrtáj össze-

hasonlítása. A gazdasági tevé-

kenység életközösségre gyakorolt 

hatásának bemutatása példákon.  

zata. 

Alföld megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok ismerete. 

Összehasonlítás, azono-

sítás, megkülönbözte-

tés; különbségek, azo-

nosságok megállapítá-

sa. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-

tok ábrázolása). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a honfoglaló ma-

gyarok háziállatai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, taka-

rólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, 

kétéltű, hüllő, rágcsáló. 

Topográfiai 

ismeretek 
Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, 

Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hegyvidékek, dombvidékek 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Jellegzetes felszíni formák (síkság, alföld, dombság, hegység, völgy, 

medence), a folyók felszínformálása, kőzetek (homok, lösz,) és ásvány-

kincsek (barnaszén, feketekőszén, kőolaj, földgáz), környezetszennye-

zés, talajpusztulás. A növény jellegzetes szervei, fő típusaik, egynyári, 

kétnyári, évelő növény. Természeti erőforrások – társadalmi, gazdasági 

folyamatok összefüggései, éghajlati diagramok, éghajlati térképek ér-

telmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők 

egyensúlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepé-

nek megismerésével. 



 

 

A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok össze-

függéseinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai térképol-

vasás megalapozása. 

A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek 

bemutatásával. 

A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az infor-

mációgyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatso-

rok használatában való jártasság és a szemléleti térképolvasás készsége-

inek fejlesztésével. 

A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során vég-

zett tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi 

tevékenység által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek megis-

merése, a személyes felelősségérzet erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan keletkeztek a hegységek? 

Hogyan működnek a vulkánok? 

Mi az oka annak, hogy a Bükk-

ben csak a hegy lábánál találunk 

forrásokat? 

A biodízel mint energiaforrás. 

Használatának előnyei és hátrá-

nyai. 

Mire használják a bazaltot és a 

mészkövet?  

 

Ismeretek: 

Hazai hegységeink keletkezése, a 

belső erők szerepe a hegységkép-

ződésben: gyűrődés, vetődés, 

vulkánosság.  

 

A külső felszínformáló erők: víz, 

szél, jég, hőmérsékletingadozás 

hatásai. A lepusztulás – szállítás 

– lerakódás – feltöltődés kapcso-

lata. 

 

Kőzetek vizsgálata. Az andezit, 

bazalt, mészkő, homok, lösz, bar-

nakőszén, feketekőszén jellegze-

tes tulajdonságai, felhasználásuk. 

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység termé-

szeti adottságai, tájai. 

 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni 

működés megfigyelése egyszerű 

modellkísérletekben.  

 

Példák a különböző hegységkép-

ződési folyamatok eredménye-

ként létrejött formakincs kapcso-

latára. 

 

Aprózódás és mállás, külső és 

belső erők összehasonlítása.  

 

Néhány jellegzetes hazai kőzet 

egyszerűen vizsgálható tulajdon-

ságainak megállapítása, összeha-

sonlításuk, csoportosításuk.  

Példák a kőzetek tulajdonságai és 

felhasználásuk közötti összefüg-

gésekre.  

 

Az Északi-középhegység és a 

Dunántúli-középhegység meg-

adott szempontok szerinti össze-

hasonlítása. 

 

Önálló ismeretszerzés, informá-

ció feldolgozás a nemzeti park 

bemutatása során. 

 

Az alföldek és a hegyvidékek 

éghajlatának összehasonlítása, a 

különbségek okainak bemutatása 

az éghajlati diagramok, tematikus 

térképek elemzésével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés – a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; szövegben 

elszórt, explicite meg-

fogalmazott informáci-

ók azonosítása, össze-

kapcsolása, rendezése; 

a szöveg elemi közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 

 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszo-

nya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok ismerete. 

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcsola-



 

 

Bükki Nemzeti Park természeti 

értékei. 

 

Élet a hegyvidékeken: A termé-

szeti erőforrások és az általuk 

nyújtott lehetőségek. Az erdő 

gazdasági jelentősége, napsütötte 

déli lejtők – szőlőtermesztés – 

borászat, ásványkincsek és ipari 

felhasználásuk. 

 

Az ember gazdasági tevékenysé-

gének következményei. A táj 

arculatának változása. 

 

A dunántúli domb- és hegyvidék, 

Nyugat-magyarországi peremvi-

dék természeti adottságai, tájai. 

 

Élet a dombvidéken. Természeti 

erőforrások. 

 

Termesztett növényei: lucerna, 

repce testfelépítése, termesztése, 

felhasználása.  

 

A növénytermesztés, állatte-

nyésztés és az élelmiszeripar 

kapcsolata. 

 

A mezőgazdaság hatása a kör-

nyezetre: talajpusztulás, környe-

zetszennyezés. 

 

A mészkő- és vulkanikus hegysé-

gek vízrajza közti különbségek 

indoklása. 

 

A természetes növénytakaró öve-

zetes változásának magyarázata. 

 

Természeti erőforrások és a tár-

sadalmi-gazdasági kapcsolatok 

bemutatása konkrét példák alap-

ján. 

 

Az emberi tevékenység kárt oko-

zó hatásainak bizonyítása konkrét 

példákon keresztül. 

 

Az ország nyugati tájai éghajlatá-

nak összehasonlítása az Alfölddel 

éghajlati térképek, diagramok 

felhasználásával. Az eltérés in-

doklása. 

 

A víz felszínformáló szerepének 

bemutatása a dombvidék felszí-

nének formálásában. 

Példák az ásványkincsek és az 

ipar összefüggéseire. 

 

Egy adott tájon termeszthető nö-

vények bemutatása a növény kör-

nyezeti igényei, valamint a talaj 

és az éghajlati adottságok alapján.  

 

A mezőgazdasági környezet-

szennyezés formáinak és hatásai-

nak bemutatása konkrét példá-

kon. 

tok 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.  

Gyökérgümő, pillangós virág. 

Topográfiai is-

meretek 

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Du-

nazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Agg-

teleki-karszt, Kékes, Alpokalja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tol-

nai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Veszprém, Pécs. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az erdő életközössége 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Életközösség, lombhullató, örökzöld, porzós és termős virág, megpor-

zás, telepes test, állatok csoportjai különböző tulajdonságaik alapján, 

összetett gyomor, kérődző állat, állandó madár, gerinctelen állatok 

egyedfejlődési típusai, élőlények bemutatásának algoritmusa, a környe-

zet- szervezet- életmód és szervek felépítése-működése közötti össze-

függés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő 

életközösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolat-

rendszerének ökológiai szemléletű vizsgálatával. 

A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti össze-

függés feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján. 

Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, 

a természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és viselkedéskul-

túra fejlesztése. 

A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti 

oksági összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényei-

nek megismerése során. 

Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt 

hatásainak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek 

megismerése. 

Aktív természetvédelemre ösztönzés. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások:  

Hogyan változik a hegyvidéki 

erdők képe a magasság emelke-

désével? 

Milyen jelei vannak az élőlé-

nyek egymás közötti versengé-

sének az erdőben? 

Miért kedvelt táplálék a vadhús 

és az erdei gomba? 

A gombák gyűjtésének és fo-

gyasztásának szabályai. 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, jellemző tüneteik. A 

megelőzés és védekezés formái.  

Az erdőjárás magatartási szabá-

lyai. 

 

Ismeretek: 

Hazai erdőségek földrajzi helye, 

kialakulása, gyakori erdőtípusa-

inak jellemzői. 

A természetjárás viselkedési 

szabályainak megfogalmazása. 

 

Hazai erdők életközösségének 

ökológiai szemléletű jellemzése. 

 

Az élő és az élettelen környezeti 

tényezők szerepének bemutatása 

az erdők kialakulásában, előfor-

dulásában és az erdők függőle-

ges tagolódásában. 

 

A növények környezeti igénye 

és előfordulása közti oksági 

összefüggések bemutatása konk-

rét példákon keresztül. 

 

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők 

összehasonlítása. 

 

A megismerési algoritmusok 

alkalmazása az állatok és a nö-

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Az erdő megjelenítése 

irodalmi alkotásokban. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 



 

 

 

Az erdő mint életközösség. Az 

erdő szintjei, a környezeti té-

nyezők függőleges irányú válto-

zásai. 

 

Az erdőszintek legjellemzőbb 

növényeinek (kocsánytalan 

tölgy, gyertyán, bükk, erdei fe-

nyő, gyepürózsa, erdei pajzsika, 

nagy seprűmoha) környezeti 

igényei, faji jellemzői, testfel-

építése, hasznosítása, az életkö-

zösségben betöltött szerepe. 

 

Az erdőszéli csiperke és a gyil-

kos galóca faji sajátosságai. A 

(bazidiumos) gombák testfelépí-

tése, táplálkozása, szaporodása. 

A gombák szerepe az életközös-

ségekben, az egészséges táplál-

kozásban. A gombafogyasztás 

szabályai. 

 

Az erdő gerinctelen és gerinces 

állatainak (szarvasbogár, gyap-

jaslepke, erdei vöröshangya, 

koronás keresztespók, közönsé-

ges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vad-

disznó, erdei fülesbagoly, róka) 

külleme, teste, élete, szerepe az 

erdő életében. 

 

A kullancsok által terjesztett 

betegségek, az ellenük való vé-

dekezés. A kullancseltávolítás 

fontossága, módszerei. 

 

Táplálkozási láncok, táplálékhá-

lózat. 

 

A vadgazdálkodás szerepe, je-

lentősége. 

 

Az erdő szociális, környezetvé-

dő szerepe; veszélyeztetettsége. 

Az erdőjárás szabályai. 

 

Herman Ottó munkásságának 

vények faji sajátosságainak be-

mutatásakor. 

 

Az ehető és mérgező gombapá-

rok összehasonlítása. 

 

A mohák, harasztok, nyitvater-

mők és zárvatermők összeha-

sonlítása jellegzetes képviselőik 

példáján. 

 

Az erdő növényeinek különböző 

szempontú csoportosítása. 

 

A növények és gombák táplál-

kozása közötti különbségek ma-

gyarázata. 

 

A pókszabásúak, a rovarok, a 

lepkék és a bogarak összehason-

lítása. 

 

Az orvoshoz fordulás eseteinek 

felismerése. 

 

Erdei táplálkozási láncok össze-

állítása.  

 

A vadállomány szabályozása és 

az élőhely védelme közötti kap-

csolat megértése. 

 

A környezetszennyezés, 

élőhelypusztulás következmé-

nyeinek bemutatása konkrét 

példákon. 

 

Erdei életközösség megfigyelése 

terepen, vagy jellegzetes erdei 

növények, növényi részek vizs-

gálata, a tapasztalatok rögzítése. 

A kullancsfertőzés elleni véde-

kezés alkalmazása természetjá-

rás során. 

eszközök és algoritmu-

sok.  

Összehasonlítás, azo-

nosítás, megkülönböz-

tetés; különbségek, 

azonosságok megálla-

pítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Matematikai modellek 

(hierarchikus kapcso-

latok ábrázolása). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: állati erede-

tű táplálékok szerepe; 

a fa megmunkálása; a 

betegség tünetei. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés az interne-

ten. 



 

 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, 

spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, póksza-

bású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A természet és társadalom kölcsönhatásai 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Természeti erőforrás, mezőgazdaság, ipar, környezetszennyezés, ener-

giahordozó, életközösség, természeti erőforrások és a társadalmi gazda-

sági folyamatok összefüggése, tájjellemzés és az élőlények bemutatásá-

nak 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 kap-

csolatos felelősségének megértése a természetes és mesterséges életkö-

zösség különbségeinek megismerésével, a városi környezetben élő álla-

toknak az emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  

Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szo-

kások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Lakóhelyed mely értékeire 

vagy büszke? Min szeretnél 

változtatni? 

Milyen előnyöket, milyen hát-

rányokat nyújt a városi élőhely 

az állatok számára? 

A szelektív hulladékgyűjtés 

szabályai.  

Energia- és víztakarékosság 

formái a háztartásban. 

Internetes menetrend használata 

Különböző termékek csoporto-

sítása aszerint, hogy a gazdaság 

mely ágazata állította elő. 

 

A gazdasági ágazatok közötti 

összefüggések bemutatása 

konkrét példákon keresztül. 

 

A települések eltérő társadalmi, 

gazdasági szerepének bemuta-

tása konkrét példákon. 

A falu és a város által nyújtott 

szolgáltatások összehasonlítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: nyersanyag, 

termék; közlekedés; 

energia- és vízellátás, 

takarékosság. 



 

 

utazás tervezéséhez. 

 

Ismeretek: 

Gazdasági ágazatok: mezőgaz-

daság, ipar, szolgáltatás. A gaz-

daság természeti feltételei.  

 

Településtípusok: tanya, falu, 

városjellemző képe, társadalmi, 

gazdasági szerepe. Élet a vá-

rosban. A gazdasági ágazatok 

együttműködése. Hálózatok 

szerepe a lakosság ellátásában 

(víz-, energiaellátó rendszer, 

közlekedési hálózat). 

 

A város mesterséges életközös-

ségének, sajátos állatvilága: 

házi egér vándorpatkány, csó-

tány, feketerigó, galamb, elsza-

porodásuk feltételei és követ-

kezményeik 

A betegséget terjesztő állatok 

elleni védekezés formái. 

 

A háztartás anyag- és energia-

gazdálkodása. Víz- és energia-

felhasználás. Környezetszeny-

nyezés és csökkentésének for-

mái. Az anyag- és energiataka-

rékosság lehetőségei. Szelektív 

hulladékgyűjtés. 

 

A lakóhelyi táj természetföld-

rajzi és gazdasági-társadalmi 

jellemzői. 

 

Hazánk fővárosa, Budapest: 

földrajzi helyzete, gazdasági, 

kulturális jelentősége. 

 

A vasút- és közúthálózat szer-

kezetének vizsgálata: Előnyök 

és hátrányok bemutatása. 

 

A városi élőhely nyújtotta elő-

nyök 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 mó-

dok közös értékelése. 

 

A fenntarthatóságot segítő élet-

vitel legfontosabb elemeinek 

bemutatása. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés 

szabályainak megismerése és 

gyakorolása az iskolában. 

 

A társadalmi-gazdasági és kör-

nyezeti folyamatok kapcsolatá-

nak feltárása a lakóhely kör-

nyezetében. 

 

Az emberi tevékenységek által 

okozott környezetkárosító fo-

lyamatok felismerése a lakóhe-

lyen és környékén. 

 

A főváros látnivalóinak bemu-

tatása önálló ismeretszerzéssel 

és feldolgozással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, nyers-

anyag, késztermék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az ember szervezete és egészsége 
Órakeret 

16 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 isme-

reteik rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, 

az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.  

Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőr-

zésében, sorsának, életpályájának alakításában. 

A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüg-

gés feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése. 

A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségé-

nek tudatosítása. 

A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erköl-

csi normák elfogadása, a velük való azonosulás. 

Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés fel-

keltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgo-

zásában, értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segíté-

se. 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi a serdülőkori változások 

oka? 

Miért gyakoriak a konfliktusok 

a serdülők életében? Hogyan 

oldhatók fel? 

Mi a különbség a fiúk és a lá-

nyok nemi működése között? 

Mit jelent a függőség és melyek 

a tünetei? 

Milyen hatást fejt ki a serdülő 

szervezetére a cigaretta, az al-

kohol 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, arányai-

nak változásai az egyedfejlődés 

során. 

 

A mozgás szervrendszere. A 

vázrendszer és az izomzat fő 

jellemzői. A mozgás-

szervrendszer felépítése és mű-

ködése közötti kapcsolat. A ka-

maszkori elváltozások okai, 

következményei, megelőzésük 

lehetőségei. 

 

A táplálkozás, a légzés, a kivá-

lasztás és a keringés legfonto-

sabb szervei. Kapcsolatok az 

anyagcsere életjenségei, szerv-

rendszerei között. 

 

Az egészséges táplálkozás alap-

elvei. A táplálék mennyisége és 

minősége. Az étkezések száma, 

aránya. 

 

A férfi és a női nemi szervek 

A kamaszkori változások jelei-

nek és okainak összegyűjtése. 

 

Adatok elemzése a 10–12 éves 

fiatalok egészségi állapotáról 

(túlsúly, alultápláltság, tartáshi-

bák, lúdtalp, stb.) az okok elem-

zése következtetések levonása. 

 

A testarányok és méretek össze-

hasonlítása a különböző életsza-

kaszokban.  

A divat és a média szerepének 

tudatosulása a testkép kialakítá-

sában. 

A külső megjelenés összetevői-

nek, jelentésének és hatásainak 

felismerése. 

 

A mozgás és a fizikai, szellemi 

teljesítőképesség összefüggései-

nek bizonyítása példákon. 

 

A táplálkozás, a légzés és a 

mozgás közti kapcsolatok be-

mutatása konkrét példákon. 

 

Egyszerű kísérletek a mozgás, a 

pulzus, illetve a légzésszám kö-

zötti kapcsolatra. Az adatok 

rögzítése és értelmezése. 

 

Táplálékpiramis összeállítása.  

 

Táplálkozási szokások, étrendek 

elemzése, javaslatok megfogal-

mazása. 

 

A túlsúlyosság és a kóros so-

ványság veszélyeinek bemutatá-

sa.  

 

Nemi szervek működésének 

serdülőkori változásai, a testal-

kat és a lelki tulajdonságok ösz-

szefüggéseinek elemzése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosítá-

sa, összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 

Család, baráti kapcso-

latok ábrázolása az 

irodalomban. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, adatgyűjtés 

és 

-értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: az 

emberi test ábrázolása, 

a szép test fogalma a 

különböző korokban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elsősegély-

nyújtás; betegjogok, 

egészségügyi ellátás. 



 

 

felépítése és működése. Serdü-

lőkori 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 jel-

lemző vonásai. 

 

Az ember értelmi képességének, 

érzelmi intelligenciájának alap-

vonásai. 

 

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, köz-

lekedésben, sportolás közben. 

 

Az érzékszervek szerepe. A látó 

és hallószerv károsító hatásai. 

megelőzésük módja.  

 

Elsősegélynyújtás elemi ismere-

tei. 

 

Környezet és az ember egészsé-

ge. Fertőzés, betegség, járvány. 

A leggyakoribb fertőző betegsé-

gek tünetei és megelőzésük 

módjai. Lázcsillapítás és diéta.  

 

Orvosi ellátással kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Káros szenvedélyek. Az alko-

hol, a dohányzás, kábítószerek 

hatásai az ember szervezetére, 

személyiségére. 

 

Férfi és női szerepek megkülön-

böztetése, fiúk és lányok jellem-

ző tulajdonságainak összehason-

lítása, kapcsolatba hozása a ne-

mi szerepekkel. 

 

Az egyes életszakaszok legfon-

tosabb jellemzőinek bemutatása.  

 

A kommunikáció jelentőségé-

nek bizonyítása különböző szi-

tuációkban. 

 

A konfliktusok okainak és kö-

vetkezményeinek elemzése, a 

feloldás formáinak megismeré-

se. 

 

Veszélyhelyzetek, kockázatok 

azonosítása különböző szituáci-

ókban. 

 

A viselkedés és a balesetek kö-

zötti oksági összefüggések vizs-

gálata. 

 

Az érzékszervek védelmét biz-

tosító szabályok és szokások 

megismerése, alkalmazása. 

 

Az ájult beteg ellátása. A sebel-

látás, vérzéscsillapítás gyakorla-

ta. 

 

A környezet és az ember egés-

zsége közötti kapcsolat felisme-

rése.  

 

Az eredményes gyógyulás és az 

időbeni orvoshoz fordulás ösz-

szefüggéseinek belátása. 

 

A személyes felelősség, a család 

és a környezet szerepének be-

mutatása (irodalmi példák) a 

függőségek megelőzésében. 

 

A kipróbálás és a függőség ösz-

szefüggéseinek megértése. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, fel-

szívódás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, 

vér, szív, kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, 

magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, be-

tegség, fertőzés, járvány. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változáso-

kat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás 

szempontjából  

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változá-

sait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapo-

zódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelen-

tőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrend-

nek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész. 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európá-

ban. 

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 té-

nyezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, vala-

mint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tar-

talmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folya-

matában. 

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 fejlődés-

hez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önálló-

an, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzí-

teni, következtetéséket levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a 

könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját 

ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  

 

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI GYAKORLATOK 5-6.évfolyam 

 
A kerettanterv és a helyi tanterv óraszámai 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 



 

 

5. évfolyam 1 36 

6. évfolyam 1 36 

 

A helyi kerettanterv fejezetei nyolcórás, négyórás egységekből állnak 

5. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Az ember, mint megfigyelő 8 óra 

Levegő 8 óra 

Víz 4 óra 

Víz a mindennapi életben 8 óra 

Mérések, mérőeszközök 8 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

6. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

Hideg, meleg 8 óra 

Elektromosság, mágnesség 8 óra 

A víz halmazállapot-változásai 8 óra 

Energiaforrások 4 óra 

Mérések, mérőeszközök 8 óra 

Az összes óraszám 36 óra 

 

 



 

 

A természettudományi gyakorlatok újdonságként jelenik meg az általános iskolai tantárgyak 

között. Üzenete az, hogy a közvetlen tapasztalás segítségével a természeti jelenségekről tanul-

tak élővé válnak, a kíváncsiság megmarad és a tudás elmélyítésére ösztönöz. A tantárgy tanu-

lásának célja tehát, hogy a természeti jelenségek egy-egy aspektusának vizsgálatán keresztül – 

a tanulók természet iránti természetes érdeklődésének fenntartása mellett – fejlessze termé-

szettudományos gondolkodásukat, miközben maga a vizsgálódás rutinja, a közvetlen tapaszta-

latszerzés és magyarázatkeresés igénye is alakul bennük.  

A természettudományi gyakorlatok választható tantárgy. Foglalkozásain a tanulók – 

főként a biológia, a fizika és a kémia, kisebb mértékben pedig a természetföldrajz vizsgálati 

körébe tartozó – természeti jelenségeket vizsgálnak. A természetismeret, illetve az említett 

szaktárgyak keretében szerzett ismeretekhez kötődő vizsgálódások a hétköznapokból is ismert 

fogalmakat tágítanak és árnyalnak a természettudományok szemszögéből, lehetőséget adva a 

szaktárgyi órákon tanultak elmélyítésére, illetve az új ismeretek iránti érdeklődés felkeltésére 

is. 

A gyakorlatok nemcsak a természettudományos műveltség tartalmi elemeinek mélyebb 

megértését, illetve a természettudományos kompetencia szempontjából fontos képességek 

(mint amilyen például a megfigyelés, a szaglás vagy a tapintás) fejlődését, hanem az ebben az 

életkori szakaszban oly fontos affektív elemek, az érzelmi beállítódás, a motiváció formálását 

és a tanulással, ismeretszerzéssel kapcsolatos önismeret, önbizalom, önreflexió megerősítését 

is segítik.  

A természettudományi gyakorlatok hatására fejlődő problémaérzékenység, az analógiák 

felfedezésének képessége, a természettudományos gondolkodásmód, a kritikai szemlélet, a 

tényeken alapuló érvelésre és döntéshozatalra való törekvés előkészíti a természettudományos 

vagy műszaki pályákon történő továbbtanulást. Ezen túl azonban nagy szerepe van abban is, 

hogy a tanuló az általános iskolából kikerülve mind életvezetésében, mind pedig közösségi-

társadalmi szerepeiben is felelős polgárrá váljon. 

Gyakorlatokon elsősorban olyan tanulási helyzeteket értünk, amelyben a tanuló közvet-

len tapasztalatokat szerez, illetve tudását egy adott probléma értelmezése, megoldása kapcsán 

fejleszti. Megvalósításukhoz olyan változatos tanulási környezeteket kell kialakítani, ame-

lyekben a tanuló hol megfigyelő, illetve szemlélődő, hol aktív résztvevő szerepkörben dolgo-

zik. Emellett azt is célszerű váltogatni, hogy a vizsgálandó jelenséget hozzuk-e a tanulóhoz 

(mondjuk modellkísérletként), vagy a tanulót visszük-e a jelenséghez (például terepi gyakorlat 

formájában). A helyi tanterv feladata és lehetősége, hogy ebben egyensúlyt keressen és épít-

sen fel. A tantárgy tevékenységformái közül leghangsúlyosabbak a kísérletek, vizsgálatok. 

Ezek egyéni, páros vagy csoportmunkában is szervezhetők, de mindenképpen a tanulói mun-

kára kell épülniük. A közvetlen tapasztalatszerzésnek azonban (a természettudományos tan-

tárgyak pedagógiájában jól ismert) számos más formája is ide tartozhat: például a modellek 

készítése, a mozgással történő modellezés, de akár a tanultak alapján egyes adatok, adatsorok, 

táblázatok, grafikonok vagy diagramok felhasználása is adott probléma megértésére. 

Mindezek a tapasztalatok akkor válnak használható tudássá, ha feldolgozásuk megfelelő 

munkaformában és ritmusban történik. Ilyen tevékenységek lehetnek a tanulói beszámolók, a 

viták, illetve a vizuális megjelenítés különböző formái. 

A természettudományi gyakorlatok tantárgy választása/vállalása egyrészt azoknak az is-

koláknak ajánlott, ahol a természettudományos tantárgyak tanításának komoly hagyományai 



 

 

vannak, és ahol az intézményi pedagógiai program a természettudományos műveltség meg-

alapozására nagy hangsúlyt fektet. Mivel azonban a javasolt gyakorlatok javarészt minimális 

felszereltséget igényelnek, és eszköz-, illetve anyagszükségletük könnyen és olcsón beszerez-

hető, azoknak az iskoláknak is javasolt, ahol eddig nem voltak a kapcsolódó tantárgyak ki-

emelt szerepben, de fontosnak tartják, hogy a tanulók a jelenleginél jobban érdeklődjenek a 

természettudományok iránt. A saját tapasztalatok nemcsak motiválnak, de a természettudo-

mányok absztrakt szintjét nehezen feldolgozó, a modellekkel lassan ismerkedő tanulók szá-

mára olyan kapaszkodót jelentenek, amelyek jól egészítik ki, gyakoroltatják, illetve mélyítik 

el a kötelező természetismeret tantárgy során elsajátított tartalmakat. Emellett a tantárgy tanu-

lása jó kiegészítője a környezeti nevelésben, a fenntarthatóság pedagógiájában elkötelezett 

iskolák munkájának is, hiszen a természettudományos ismeretek alkalmazása a fenntartható-

ság problémáinak megértésében lényeges szerepet tölt be. Azokban az intézményekben, ahol 

az iskola és a helyi közösség között partnerség épült ki (vagy ahol ilyen kapcsolatokat kíván-

nak kialakítani), illetve ahol az iskola környezeti adottságai több terepi munkalehetőséget is 

kínálnak, szintén érdemes lehet a tantárgy bevezetésén fáradozni.  

A természettudományos gyakorlatok tantárgyat egy, két, vagy akár több tanár is tanít-

hatja. Ezt az is segíti, hogy a kerettanterv szerkezete lehetővé teszi az itt bemutatott tematikus 

csoportosítás helyett a biológia, fizika és kémia témái mentén megvalósuló tanulásszervezés 

megvalósítását is. 

A gyakorlatok időigénye miatt indokolt és javasolt a tantárgyat két tanítási órás egysé-

gekben szervezni. Az önálló kísérletezést, vizsgálódást (de a megbeszélést, értékelést is) segí-

ti, ha a gyakorlatokon 14-16 fős csoportokban vesznek részt a tanulók. A kerettantervben sze-

replő vizsgálatok meghatározott szakmai szempontok szerint kerültek kiválasztásra. Ez azon-

ban nem jelenti azt, hogy a meghatározott témakörök mentén minden iskolában ezeket és csak 

ezeket a kísérleteket kell elvégezni. Kívánatos, hogy az iskolák a helyi tantervükben helyi 

lehetőségeikhez, adottságaikhoz, hagyományaikhoz illeszkedő gyakorlatokat is megjelenítse-

nek, akár a kerettantervben szereplő gyakorlatok rovására. Különösen igaz ez a terepi mun-

kákra. A helyi tanterv alapján összeállított tantárgyi tanmenetben, illetve a megvalósuló gya-

korlatokban teret kell adni a témához kapcsolódó napi hírek, aktualitások (akár helyi közössé-

gi vagy iskolai problémák) feldolgozásának is. A megvalósítást segíthetik a világhálón (töb-

bek között számos iskolai munkát támogató oldalon, de a szociális médiában is) nagy szám-

ban fellelhető kísérleti összeállítások, módszertani ötletek. Mindemellett kiváló segédletek, 

gyakorlati könyvek találhatók a biológia, a fizika, a kémia és a környezettan szaktárgyakhoz 

kapcsolódó irodalomban is. 

A tantárgy kerettantervében megjelölt gyakorlatok nem igényelnek laborapparátust. A 

vizsgálatok többsége egy mosdóval felszerelt tanteremben, a háztartásban is fellelhető eszkö-

zökkel, minimális anyagszükséglettel is elvégezhető. A kémiai jellegű kísérletekhez az egy-

szerűen és közvetlenül (például közértből, háztartási boltból) be nem szerezhető vegyszerek 

többsége a hozzáférhető anyagokból könnyűszerrel előállítható, illetve a kísérlet változtatásá-

val helyettesíthető.  

A terepi munka elvégzéséhez – annak szervezésétől függően – szükség lehet nagyítókra, 

távcsőre, mérőkofferekre, indikátorokra vagy más terepi felszerelésre. Utóbbiak azonban fo-

lyamatos fejlesztő munkával minden intézmény számára megszerezhetők (vagy elkészíthe-

tők). A terepi munka lehetőséget ad a későbbi gyakorlatokhoz szánt vizsgálati anyagok (pél-



 

 

dául mészváz, kőzetek, madártoll, termések vagy más növényi részek) gyűjtésére is. A két 

évfolyamra javasolt egy-egy terepi foglalkozáson túl az is lehetséges (bár kétségkívül több 

szervezést igénylő, de pedagógiai értékét tekintve lényegesen jelentősebb) megoldás, hogy 

egy-egy foglalkozást közeli terepre szerveznek (amely itt most nemcsak természeti környeze-

tet, de a település egy-egy jellegzetes, a vizsgált problémához köthető pontját jelentheti). 

A kerettanterv fejezetei nyolcórás egységekből állnak. Egy-egy tematikai egységen be-

lül a biológia, a fizika és a kémia témájához 2-2 órára szánt gyakorlat, ezen felül pedig 2 óra 

összegző-rendszerező megbeszélés, értékelés tartozik. A gyakorlatok – amelyek lényege a 

tapasztalatszerzés és a magyarázatkeresés – a természetről alkotott kép egy-egy mozaikjával 

foglalkoznak. Az összegzés célja az egyes elemek tisztázása, a munkafolyamat értékelése. A 

gyakorlatok tudatosan vállaltan előtérbe helyezik a változatos, villanásszerű tapasztalatszer-

zést a részletes és átfogó ismeretszerzéssel szemben. A terepi megfigyeléseket hatórás blok-

kokban érdemes szervezni, amelyekhez (akár már osztálytermen belül) 2 óra feldolgozásra 

szánható idő tartozik. 

A kerettantervi struktúrában az Ember és természet műveltségterület tantárgyainál hasz-

nált sablon „Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások” oszlopában a vizsgált probléma 

(jelenség, gyakorlati alkalmazás) szerepel, de nem minden esetben kapcsolódik hozzá ismeret, 

hiszen a tantárgy alapvető célja elsősorban a képességfejlesztés, és nem az ismeretszerzés.  

A természettudományi gyakorlat olyan tantárgy, amelynek lényege a tapasztalatszerzés 

és a magyarázatkeresés. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy a kísérlet, vizsgálat kivitelezője 

vagy megfigyelője, illetve a hipotézis megalkotója tévedhet. Éppen ezért a tanulási környe-

zetnek – a reflexió biztosítása mellett – meg kell engednie a próbálgatást is, amelyet elsősor-

ban a folyamatközpontú, illetve a fejlesztő értékelés módszertanából ismert értékelési formák 

támogatják. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A természettudományi gyakorlatok tantárgy fókuszában az 5–6. évfolyamon a megfigyelés 

áll, amelyhez a tapasztalatok, élmények rögzítése, valamint a megfigyelt jelenségek magyará-

zatának keresése kapcsolódik. Ezeken az évfolyamokon a foglalkozások az önálló munka, 

együttműködés révén az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez járulnak hozzá. 

Emellett a tematikai egységek a fenntarthatóság iránti fogékonyság, a környezettudatos gon-

dolkodás megalapozását is segítik. A tapasztalatok, eredmények feltárása és magyarázata ré-

vén erősödik a tanulók felelősségérzete, és megalapozódik az igényük az egészség megőrzé-

sére. 

A tantárgy közvetlenül fejleszti a természettudományos, technikai kompetenciákat. A 

tanulók aktív bevonódása, a tanulói kísérletek, vizsgálatok a hatékony, önálló tanulás kompe-

tenciaelemeit erősítik. A foglalkozásokon alkalmazott változatos, tanulóközpontú tanulásszer-

vezési módok a természetismeret órákra való mind eredményesebb önálló felkészülést segítik. 

Emellett mintát adnak arra, hogyan bővíthető a természettudományos műveltség a tájékozó-

dás, az információforrások használata és a napi tapasztalatok tudatosítása révén.  

A természettudományi gyakorlatok anyaga ezeken az évfolyamokon a természetismeret 

tantárgy tematikájához illeszkedik, de nem szolgai módon követi azt, hiszen célja az is, hogy 



 

 

felkeltse az érdeklődést a természettudományos vizsgálódás lehetőségei iránt. Ehhez a vizsgá-

lódáshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése (az érzékszervi megfigyelések pontosí-

tása, a megfigyelések verbális megfogalmazása, képi vagy mozgással történő megjelenítése) 

szolgál alapul. Emellett a tantárgy célja az is, hogy példákat adjon arra, milyen problémák és 

hogyan tárhatók fel a természettudomány szemszögéből, milyen kérdések vethetők fel a ter-

mészeti jelenségekkel kapcsolatban, és hogyan keres válaszokat ezekre a kérdésekre (vagy 

magyarázatokat a megfigyelt jelenségekre) a természettudomány.  

Bízunk abban, hogy a tantárgyhoz kötődő foglalkozások közelebb viszik az iskolai ter-

mészettudományos ismereteket a tanulók közvetlen napi tapasztalataihoz. Ezzel megalapozha-

tó az a vélekedés, hogy a világ megismerhető, a természeti jelenségek megmagyarázhatók, és 

hogy a természettudományos ismeretek gazdagítják a világról alkotott képünket, számos tám-

pontot adva a napi tájékozódáshoz is. 

A saját kísérletezés, vizsgálódás, illetve a modellalkotás révén szerzett tapasztalatok fo-

gékonnyá teszik a tanulókat a természettudományos megismerés iránt. A terepi tapasztalatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a természeti környezetre ne csupán vizsgálati objektumként, 

hanem az embert is magában foglaló, önmagában és önmagáért is értékes rendszerként tekint-

sen minden iskolázott ember. Ezen a szinten elsősorban a természet-megfigyelés és -leírás 

mellett az emocionális elemek kapnak nagyobb hangsúlyt. 

Az önálló megfigyelések, gyakorlatok jelentősen hozzájárulhatnak a tanulók rendsze-

rességre, a feladatok ütemezésére, pontosságra és fegyelmezett munkára neveléséhez. Ezen a 

szinten azonban az örömmel megoldott feladatvégzés még fontosabb, mint a mérés pontossá-

ga, vagy a magyarázat alapossága. 

 

5. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember mint megfigyelő 

Órake-

ret8 óra 

Előzetes tudás Érzékszervek és érzékszervi tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti jelenségek megfigyelésén keresztül az érzékszervi tapasz-

talatok megfogalmazása, igény kialakítása azok értelmezésére, a magya-

rázatok keresésére. Érdeklődés felkeltése a természeti jelenségek köz-

vetlen tanulmányozása, a saját vizsgálódás iránt. Alapvető készségek 

megalapozása a gyakorlatok kivitelezéséhez és az önálló munkavégzés-

hez. A csoportosítás szempontjainak megértése. Saját csoportosítási 

(felosztási) szempont alkalmazása. A megfigyelési szempontok szere-

pének felismerése. Annak felismertetése, hogy az érzékszervi tapaszta-

latok hatással vannak a megfigyelés pontosságára. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mennyire pontosak a megfigyelé-

seink? 

Az érzékszervi megfigyelések 

pontossága. A tapasztalatok sza-

Ismert környezet leírásainak ösz-

szevetése: a megfigyelő helyzeté-

ből, szerepéből adódó különbsé-

gek összehasonlítása. 

Matematika: halma-

zok. 



 

 

batos megfogalmazása, illetve 

egyéb módon történő rögzítése.  

A tapintás. A megfigyelés pon-

tossága, hibái.  

Miért fontos a megfigyelés? Mi-

ért van szükség tapasztalatokra? 

Mit kezdünk a leírásokkal? 

A csoportosítás és a rendszerezés. 

Vázlatrajz készítése és értelmezé-

se. 

Különböző tárgyak megkülön-

böztetése tapintással 

(feketedoboz-probléma). Akvári-

umgyakorlat és megbeszélése: 

azonos objektum (például alma, 

vizes palack, plüssállat) különbö-

ző részleteinek tapintása alapján 

(bekötött szemmel) elképzelések 

megfogalmazása a vizsgált tárgy-

ról és annak elképzelt tulajdonsá-

gairól. 

Tapintósertével a tapintás vizsgá-

lata különböző testfelszíneken, a 

megfigyelések összevetése.  

Osztálytársak csoportosítása kü-

lönböző szempontok szerint 

(nem, szemszín, hajszín, érdeklő-

dési kör, pl. mit sportol – ügyelve 

arra, hogy a szempont ne legyen 

sértő, kirekesztő). A létrejött cso-

portok ábrázolása halmazokkal. 

Hogyan ismerjük meg a világot?  

Mi a mérések jelentősége? Ho-

gyan téveszthetők meg érzéke-

ink? 

Annak belátása, hogy az érzék-

szervi tapasztalatok nem mindig 

megbízhatóak, ezért érdemes 

azokat egyes esetekben ellenőriz-

ni. A mérés fontosságának belátá-

sa. 

 Az érzékszervi tapasztalat 

megfogalmazása. 

 A tapasztalat ellenőrzésének 

megtervezése. 

 Az ellenőrzés elvégzése. 

 A következtetés levonása. 

 Optikai csalódások bemutatá-

sa és keresése a weben, pl.: 

 színek és háttér. 

 összetartó és széttartó vona-

lak. 

 mozog, nem mozog? 

Hőmérséklet érzékelése. 

Hideg és meleg vízből langyos 

vízbe helyezett kéz érzékelési 

tapasztalatai alapján megállapítá-

sok megfogalmazása az emberi 

érzékelésről. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek. 

Ugyanazt tapasztaljuk-e akkor, ha 

más-más érzékszervvel vizsgáló-

A gyertya égésének megfigyelé-

se, rajzok és vázlatok készítése. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek. 



 

 

dunk? Hogyan tehetjük egyértel-

művé tapasztalataink leírását? 

Kémiai változások megfigyelése 

és a tapasztalatok leírása.  

A kísérletben megfigyelhető ér-

zékszervi tapasztalatok. A bale-

setmentes kísérletezés szabályai. 

Az érzékszervi tapasztalatok le-

írása egy-egy kémiai vizsgálat 

kapcsán: gázképződés, csapadék-

képződés, színváltozás, hőmér-

séklet-változás. 

Tudatos odafigyelés egy adott 

érzékszervi tapasztalatra és annak 

szabatos megfogalmazása. Annak 

felismerése, hogy egy-egy kísér-

let során több érzékszerv együttes 

megfigyelése nyomán tudjuk le-

írni a jelenséget. Annak belátása, 

hogy az érzékszervi megfigyelés 

pontossága alapvetően befolyá-

solja azt, ahogyan a jelenséget 

magyarázzuk. 

 

Természetismeret: ké-

miai változások. 

 

Kémia: balesetmentes 

kísérletezés, a jelensé-

gek makroszintű leírá-

sa. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékszervi tapasztalat, változás, kísérlet, megfigyelés, hiba. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesz-

tési cél 
Levegő 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Keverék, légnemű halmazállapot, gáz. 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

A gázok alapvető tulajdonságainak vizsgálata a levegő példáján. 

A levegő fizikai tulajdonságainak vizsgálata: annak felismerése, 

hogy a levegő mint gázkeverék, önmaga is anyag. A levegő 

tulajdonságaira vonatkozó következtetések megfogalmazása 

kísérletek nyomán. A légzőrendszer fölépítésének megfigyelése, 

a légzés módja és a légzőrendszer fölépítése közti kapcsolat 

megfogalmazása. A lebegő és ülepedő légszennyezés egyszerű 

kimutatása, eloszlásának megfigyelése. A kísérleti eredmények 

grafikus ábrázolása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mennyire tiszta a levegőnk?  

A levegő természetes és emberi 

tevékenységből származó szeny-

nyezettsége. 

Hogyan lélegeznek az állatok?  

Miért van szükség légzőszervre? 

Miért vannak különböző légző-

szerveik az állatoknak? 

Lebegő por kimutatása levegőből 

(vazelinnel). A megtapadt por-

szemek mennyiségének értékelé-

se, amelyben szempont lehet pl. a 

főúttól vagy a folyóparttól való 

távolság. 

Levelekre ülepedő por kimutatása 

ragasztószalaggal. A szalagra 

tapadt porszemek számának füg-

gése a közlekedéstől, a levelek 

magasságától, a vizsgált növény-

fajtól. Az eredmények grafikus 

ábrázolása. 

Fizika; kémia: diffú-

zió, levegőszennyezés. 

 

Kémia: heterogén 

rendszerek. 

 

Természetismeret: 

levegő összetétele, az 

ember légző szerv-

rendszere. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, levegőszennye-



 

 

Állatok légzőrendszerének vizs-

gálata (például rovarok légcső-

rendszere, hal: kopoltyú, emlős: 

gége és tüdő) és összehasonlítása 

a szerkezet és működés szem-

pontjából. A megfigyelésekről 

vázlatrajz készítése. A légző-

szervvel való légzés és a bőrlég-

zés összehasonlítása.  

zés. 

A légnyomás kvalitatív bemutatá-

sa nyugvó és áramló levegő ese-

tében.  

A levegőnél „könnyebb” és „ne-

hezebb” gázok.  

Mire és miért kell figyelni a 

hegymászóknak a magas hegysé-

gekben? 

A gázok nyomásának és sűrűsé-

gének kvalitatív vizsgálata, a 

nyomás és sűrűség fogalmával 

kapcsolatos gyermeki elképzelé-

sek alapján. Ok és okozat, tapasz-

talat (következmény) és magya-

rázat logikai kapcsolatának, az 

értelmezés lehetőségének gyakor-

lása konkrét példákon. 

Tapasztalatok szerzése a légnyo-

más megnyilvánulásáról egyszerű 

kísérletekben: pl. fejjel lefelé 

fordított pohár, csőbe „szorult” 

víz, a nyomáscsökkenésről az 

áramló levegőben, pl. összeugró 

papírlapok, légsugárban táncoló 

léggömb. 

Légnyomás függése a tengerszint 

feletti magasságtól, páratartalom-

tól.  

Fizika: gázok nyomása 

és sűrűsége. 

 

Kémia: gázok, relatív 

sűrűség. 

 

Természetismeret: a 

gáz halmazállapot, a 

levegő összetétele, a 

légnyomásváltozás 

okai. 

Miért kell szellőztetni? Miért 

visznek gyertyát a borospincébe? 

Érdemes-e minden pincébe gyer-

tyával menni? 

A szellőztetés jelentősége; a szén-

dioxid megismerése. 

A szén-dioxid égéstermék, de az 

égést nem táplálja. 

Szén-dioxid kimutatása kiléleg-

zett levegőből meszes vízzel. 

Gyertya égésének vizsgálata 

szén-dioxidban. 

Következtetések megfogalmazása 

arról, miért fontos a terem (szoba) 

mérete, miért kell szellőztetni.  

Annak magyarázata, miért lehet 

szén-dioxiddal tüzet oltani. 

Növényi részek, illetve gomba 

légzésének vizsgálata, a szén-

dioxid kimutatása növényi részek 

fölött. 

Annak felismerése, hogy minden 

sejt, így a növényi részek és a 

gombák is anyagcserét folytatnak 

és szén-dioxidot bocsátanak ki.  

Természetismeret: a 

levegő. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az egészsé-

ges lakókörnyezet. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Gáz, levegőszennyezés, légzőszerv, légnyomás, sűrűség, relatív sűrűség, 

égéstermék, diffúzió, ülepedés. 

 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Víz 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Folyékony halmazállapot, a víz halmazállapot-változásai, a víz fizikai 

tulajdonságai, a víz mint közeg (élőhely) és mint létfontosságú anyag az 

élőlények számára, a vízkörforgalom főbb lépései, csapadék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízzel kapcsolatos egyes fizikai jelenségek mélyebb megismerése. A 

folyadékok összetételének és áramlásának kapcsolata az élővilággal. A 

külső és belső környezet néhány fizikai-kémiai sajátosságának megfo-

galmazása. A terepen végzett biológiai vízminőség-vizsgálat előkészíté-

se. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért fontos a víz az állatok szá-

mára? Hogyan szállítódnak a fo-

lyadékok az állatok szervezeté-

ben? 

Az állatok nedvkeringése. 

Hogyan állapítható meg, hogy 

tiszta-e a patak (folyó, tó) vize? 

A természetes vizek élővilága. 

Áttetsző férgek (Tubifex, földigi-

liszta) véráramlásának megfigye-

lése. A keringési rendszerről vetí-

tett kép vagy könyv alapján váz-

latrajz készítése. 

Természetes vizek élővilágának 

vizsgálata, a vízminőség biológiai 

jellemzése (makrogerinctelen-

fauna alapján). Lehetőleg az isko-

la vagy a lakóhely közeléből 

származó vízminták lakóinak lis-

tája.  

Fizika; kémia: ozmó-

zis. 

 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, anyag-

áramlás, vizes élőhe-

lyek élővilága. 

 

Természetismeret: 

vizek, vízpartok élővi-

lága. 

A folyadékok (víz) összenyomha-

tatlansága. 

A nyomás terjedésének irányfüg-

getlensége a vízben.  

Víz nyomásának kvalitatív vizs-

gálata kiömlő vízsugár segítségé-

vel.  

Többféle folyadék felsorolása, 

mint például: étolaj, kőolaj, alko-

hol, higany. Annak megértése, 

hogy nem minden folyadék víz. 

Víz összenyomásának kísérlete 

fecskendőben. Összenyomhatat-

lanság vizsgálata vízzel töltött 

léggömbökkel (vízibombával). 

A víz különböző edényekbe való 

töltögetése kapcsán szerzett ta-

pasztalatok alapján annak belátá-

sa, hogy a folyadék (pl. víz) meg-

őrzi térfogatát, de felveszi az 

edény alakját 

Nyomás irányfüggetlenségének 

vizsgálata kilyukasztgatott mű-

anyag palackkal. Nyomás vizsgá-

lata műanyag palack oldalán vá-

gott lyukon kifolyó vízsugár se-

gítségével különböző alakú, ke-

resztmetszetű palackokkal. A je-

lenséget befolyásoló és nem befo-

Természetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

megjelenése a termé-

szetben. 



 

 

lyásoló tényezők elkülönítése. 

Következtetések levonása, ered-

mények általánosítása: közlekedő 

edények elve. 

Kvalitatív megállapítások megté-

tele, a lényeges kiemelésével, az 

azonos jelenségek elemzésével. 

Miben különbözik a pocsolya, az 

ásványvíz és a csapvíz vize? 

Mit nevez víznek a természettu-

dós? 

Oldatok, bepárlás. 

Hogyan jut el a víz a fák levelé-

be? 

A növények vízfelvétele fizikai 

jelenségeken alapul. 

Pocsolyavíz, só- vagy cukoroldat, 

ásványvíz, csapvíz, ioncserélt víz 

bepárlása: az eredmények össze-

vetése. Annak felismerése, hogy 

nem minden színtelen oldat, illet-

ve a köznyelvben víznek nevezett 

keverék tiszta víz. 

Hajszálcsövesség vizsgálata pa-

pírcsíkkal, kapilláris üvegcsövek-

kel, illetve növényi hajtásban. 

Következtetések megfogalmazása 

arról, hogyan jut el a gyökér által 

felvett víz a növény többi szervei-

be. 

Következtetések megfogalmazása 

az épületek vizesedéséről. Gyűj-

tőmunka készítése a vizesedés 

megakadályozásáról. 

Vízminták (helyi élővíz, ivóvíz, 

ásványvíz, gyógyvíz, sós víz) 

tapasztalati vizsgálata, a tapaszta-

latok rögzítése és összehasonlítása 

(csoportmunka). 

Fizika: hajszálcsöves-

ség. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház és 

anyagai. 

 

Kémia: oldatok, be-

párlás, folyadékok, 

víz. 

 

Hon- és népismeret: 

Magyarország vízkin-

cse, gyógyvizei és 

hagyományai. 

 

Természetismeret: 

természetes vizek, 

keverékek és oldatok 

készítése és szétvá-

lasztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nedvkeringés, biomonitoring, folyadékok nyomása, közlekedőedény, ol-

dat, bepárlás, hajszálcsövesség. 

 

 

A tananyag kiegészítése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Víz a mindennapi életünkben 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Folyékony halmazállapot, a víz halmazállapot-változásai, a víz fizikai 

tulajdonságai, a víz mint élőhely és mint létfontosságú anyag az élőlé-

nyek számára. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízzel kapcsolatos egyes fizikai jelenségek mélyebb megismerése. A 

külső és belső környezet néhány fizikai-kémiai sajátosságának megfo-

galmazása. A terepen végzett biológiai vízminőség-vizsgálat előkészíté-

se, vízszennyezés formái. Magyarország vízrajza. 

Problémák, jelenségek, gyakor- Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

lati alkalmazások, ismeretek 

Miért fontos a víz az ember szá-

mára? Mire használják az embe-

rek a vizet a háztartásokban? 

Hogyan takarékoskodhatunk 

mindennapi életünkben a vízzel? 

Honnan nyerhető a háztartásban 

felhasznált vizet? 

Magyarország vízrajza, gyógy-

fürdői. 

 Napi vízmennyiség és napi fo-

lyadék szükséglet közti különbség 

megbeszélése. Annak beláttatása, 

hogy az élelmiszerek, készételek 

is tartalmaznak vizet. 

Vízfelhasználás területei a háztar-

tásokban. 

Víznyerési lehetőségek egy kertes 

házban. 

Természetesek vizek csoportosí-

tása (felszín feletti, alatti vizek). 

Magyarország folyó és álló vizei, 

hévíz forrásai. 

Biológia-egészségtan: 

vízfogyasztás fontos-

sága 

 

Természetismeret: 

Magyarország vízrajza 

 Hon- és népismeret: 

Magyarország vízkin-

cse, gyógyvizei és 

hagyományai 

Miért süllyed el az alufólia golyó 

a vízben? Miért tud úszni az alu-

mínium hajó? 

Hogyan hasznosította az ember 

közlekedésében a vizet és a sze-

let? 

Hajó készítése alufóliából. Úszás, 

merülés modellezése.  

Hajóépítés történetének vázlatos 

áttekintése 

Tengeralattjáró emelkedése, süly-

lyedése 

Tutaj modellezése 

Technika: Hajózás 

Hogyan állapítható meg, hogy 

tiszta-e a patak (folyó, tó) vize? 

Honnan kerülhet szennyeződés az 

élővizekbe? 

Mivel szennyezik az emberek a 

vizet? 

Vízszennyezés 

 

Olajszennyezés modellezése 

Az elmúlt időkben bekövetkezett 

természeti katasztrófák megbeszé-

lése, tanulságok levonása (vörös 

iszap katasztrófa, Tisza cián 

szennyezése) 

Hőszennyezés 

eutrofizáció 

Fizika: testek úszása 

 

Biológia: vízben élő 

állatok légzése 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

úszás, merülés, hévíz, gyógyvíz, elhínárosodás, természeti katasztrófa 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérés, mérőeszközök 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Hosszúság, idő mérőeszközei, mértékegységei, mérése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, felszín és térfogat fogalmának gyakorlati megtapasztalása, a 

fogalmak mélyítése. Együttműködési készség fejlesztése. Pontos esz-

közhasználat elsajátítása. Manuális készség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mivel mérhetünk (mivel mértek 

őseink) hosszúságot és időt? 

Hosszúság mérése „kéznél” lévő 

eszközökkel, átváltás a különböző 

Történelem: régen 

használt hosszmérté-



 

 

Milyen összefüggés van a mérő-

szám és a mértékegység között? 

egységek között. 

Mértékegység és a mérőszám 

közötti fordított arányosság belát-

tatása. 

kek 

Fizika, matematika: 

mértékegységek, mér-

tékváltások 

Rakjuk ki, fedjük be, borítsuk le! 

Készítsünk „ruhát”, ruhaszabás-

mintát mértani testekhez! 

Terület számítása, mérési ered-

mények alapján. 

Háló készítése különböző tégla-

testekhez. Felszín meghatározása 

a hálók alapján. 

Matematika: mérték-

váltások 

Technika: 

Eszközhasználat 

Rakjuk össze! 

Űrmérték vagy térfogat? 

Testek építése egységekből. 

Térfogat meghatározása mérés 

alapján, képlettel. 

Térfogatmérés mérőhengerrel. 

Összefüggés az űrmérték és a 

térfogat mértékegységei között. 

Fizika, kémia: testek 

térfogatának mérése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hosszúság, idő, terület, térfogat, felszín, háló 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Az önálló és csoportos munkavégzésre való képesség természettudományi 

vizsgálatok, megfigyelések kivitelezésében. 

A vizsgálatok felelősségteljes elvégzése, a balesetvédelmi szabályok pon-

tos betartása. 

Természeti jelenségekkel kapcsolatos vizsgálódások során az érzékszervi 

tapasztalatok megfogalmazása és különböző formában való rögzítése. 

A jelenségek makroszintű leírása során törekvés az egyértelmű, pontos 

meghatározásokra. 

A modellalkotás és a természettudományos megfigyelés, vizsgálódás 

alapvető műveleteinek alkalmazása vizsgált jelenségek kapcsán. 

A jelenségek komplex megragadása, a megfelelő szintű magyarázatkere-

sés igényével. Az ok-okozati összefüggések, analógiák felismerése, tö-

rekvés ezek alkalmazására. 

A természeti környezetben való tájékozódás, az iskolai környezetben 

szerzett tudás alkalmazása a terepi természet-megfigyelésben. 

Érvelés a tapasztalatok és a következtetések helyessége mellett, a megfi-

gyelések és az ismert tudományos tények felhasználásával. 

 

6. osztály 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hideg, meleg 

Órakeret 

8 óra 



 

 

Előzetes tudás Hőmérséklet, évszakok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet hőmérsékletének és az élőlények életműködései, anyagcse-

re-folyamatainak sebessége, valamint viselkedése közötti kapcsolat fel-

ismertetése. A hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező térfogatválto-

zások vizsgálata, összefüggés keresése modellek alapján az anyag szer-

kezete és a tapasztalt változások között. A kémiai folyamatok sebessége 

és a hőmérséklet közötti kapcsolat feltárása vizsgálatok alapján. A ta-

pasztalatok alapján következtetések megfogalmazása az egészségmeg-

őrzés és a környezetvédelem témakörében. Manuális készség fejlesztése 

egyszerű eszközök készítése során. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezet hőmérsékletének 

hatása az élőlények életműködé-

sére és viselkedésére. 

A hőmérséklet és az anyagcsere 

összefüggése. 

Az üvegházhatás. 

Vízben oldott oxigén mennyisé-

gének hatása a halak légzésszá-

mára (különböző hőmérséklete-

ken), szűk hőmérséklet-

tartományban. Az eredmények 

megjelenítése, esetleg többféle 

halfaj (gyors és lassú mozgású) 

összehasonlítása. A szénsavas 

ásványvíz melegítése mint mo-

dellkísérlet alapján következteté-

sek megfogalmazása a víz hőmér-

séklete, oxigéntartalma és a halak 

légzésszáma közötti kapcsolatról. 

A vizsgálat alapján annak megfo-

galmazása, miért veszélyes a vi-

zek hőszennyezése. 

Erjedés szén-dioxid-termelésének 

hőmérsékletfüggése. A cukros 

vízben élesztő által termelt szén-

dioxid-mennyiség hőmérséklet-

függésének ábrázolása. Követ-

keztetések megfogalmazása az 

alacsony és a túl magas hőmér-

séklet (kihűlés, láz) veszélyeire és 

végzetes következményeire vo-

natkozóan. 

Üvegházhatás modellezése befőt-

tesüvegekkel. A kontroll (asztal-

lapra tett) hőmérő adatát össze-

vetve az átlátszó és a fekete hátte-

rű üveggel, a különböző mértékű 

fényelnyelés következményének 

mérése. 

Az üvegházhatással kapcsolatos 

tudás rendszerezése a kísérleti 

tapasztalatok alapján. 

Fizika; kémia: gázok 

folyadékban való old-

hatóságának hőmér-

séklet-függése. 

 

Kémia: reakciósebes-

ség, szén-dioxid kimu-

tatása, erjedés. 

 

Biológia-egészségtan: 

enzimek tulajdonságai, 

a halak légzése, test-

hőmérséklet, az élesz-

tőgomba, erjedés. 

 

Földrajz; fizika; ké-

mia; biológia-

egészségtan: üvegház-

hatás. 



 

 

Folyadékos hőmérő készítése 

Mit jelent az, hogy két test hő-

mérséklete azonos? 

Hogyan állapítható ez meg anél-

kül, hogy a két testet egymás kö-

zelébe hozzuk? 

Termikus kölcsönhatás. 

Hőtágulás jelensége. 

Melyek az ideális hőmérsékleti 

skála fixpontjai? 

Milyen az ideális tágulási közeg? 

A hőmérséklet és hő kapcsolatá-

nak kvalitatív szinten való megér-

tése. (A melegebb helyről a hő a 

hidegebb helyre áramlik). 

Annak belátása, hogy a hőmér-

séklet fogalmának két test vi-

szonylatában (feltételezett termi-

kus kölcsönhatásában) van jelen-

tősége.  

Vízhőmérő készítése lombik, 

gumidugó és keskeny cső segít-

ségével.  

Annak belátása, hogy a melegítés 

hatására a víz a lombikban kitá-

gul. (A lombik is tágul, de kevés-

bé.) 

Mindennapi példák gyűjtése a 

hőtágulásra.  

Szubjektív hőmérsékleti skála 

készítése. Annak belátása, hogy a 

kezdőpont és egy másik fixpont 

helye önkényes, ahogy az egysé-

gek nagysága is.  

Annak áttekintése, hogy a víz 

számos szempontból nem ideális 

tágulási közeg, ezért nem érde-

mes vízhőmérőt készíteni. 

Kémia: hő fejlődése. 

 

Természetismeret: a 

víz tulajdonságai. 

A hőmérséklet változásának és a 

térfogat változásának összefüggé-

sei. 

A kémiai változások sebességét a 

hőmérséklet meghatározza. 

Vizsgálatok lombik hőtágulásával 

kapcsolatosan. 

Következtetés megfogalmazása 

arról, miért nem szabad a mérő-

edényeket melegíteni. 

Víz fagyásának vizsgálata. Annak 

magyarázata, miért képes a kőzet-

repedésekbe szivárgó víz a kőzet 

aprózódását elősegíteni.  

Oldódás, illetve oldatreakció 

vizsgálata szobahőmérsékleten, 

melegítés és hűtés hatására. 

Egyszerű modell alkotása az ol-

dódás hőmérsékletfüggéséről. 

Következtetések megfogalmazása 

arról, hogy miért romlik meg 

gyorsabban az asztalon hagyott 

étel (és miért fontos a hűtőgépek 

használata), illetve arról, hogy 

miért kell nyáron fokozottan fi-

gyelni az élelmiszerbiztonsági 

szabályok betartására. A főzés 

Fizika: hőtágulás. 

 

Kémia: reakciósebes-

ség, oldatok, anyag-

szerkezet. 

 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, élelmi-

szerbiztonság. 

 

Természetismeret: a 

víz tulajdonságai, ke-

verékek és oldatok 

készítése és szétválasz-

tása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: ételkészítési 

eljárások, élelmiszerek 

tárolása. 



 

 

(sütés) szerepének indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérsékletfüggés, üvegházhatás, gázok oldódása, hőtágulás, hőmérő, a 

jég szerkezete, reakciósebesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesség 

Órake-

ret8 óra 

Előzetes tudás Kölcsönhatás, mágnes, iránytű. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromos töltés fogalmának megalapozása, az elektromossággal 

kapcsolatos jelenségek vizsgálata, a vonzás-taszítás értelmezése. A 

mágnességgel kapcsolatos ismeretek elmélyítése. Logikus gondolkodás, 

következtetési készség fejlesztése. A természettudományos gondolko-

dásmód egyes elemeinek tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az emberi test elektromos veze-

tőképessége. 

Saját vizsgálat tervezése. 

A bőrfelszín elektromos vezető-

képességének vizsgálata. Nedves 

és száraz bőrfelület vezetőképes-

ségének összehasonlítása.  

Kísérlet tervezése arra vonatko-

zóan, hogyan hat a mágnesség az 

élő szervezetre (például a növé-

nyek növekedésére): az egyes 

tervek kritikus értékelése és érve-

lés az egyes kísérleti összeállítá-

sok helyessége mellett. A sejtés 

és a feltevés, a tudományos bizo-

nyítékok (adatok, tények) és áltu-

dományos megközelítések (babo-

nák) összehasonlítása. 

Fizika; kémia: vezető-

képesség. 

 

Fizika: mágnesség. 

 

Biológia-egészségtan: 

a bőr, a szervezet fo-

lyadékterei, a sejt-

plazma. 

Miféle anyag az elektromosság? 

Elektromos töltések létrehozása. 

Hogyan igazolható, hogy kétféle 

elektromos töltés van? 

Miért nem oszlanak el az elekt-

romos töltések (vezetők, szigete-

lők). 

Miért vonz egy töltött test egy 

semlegest? 

Elektromos töltések létrehozása 

dörzsöléssel. Annak belátása, 

hogy a dörzsölés során nem tölté-

sek keletkeznek, hanem töltések 

válnak szét. 

A kétféle elektromos töltést azo-

nosító erőhatások felismerése. 

Elektromos töltések vizsgálata 

elektroszkóppal. 

Az elektromos megosztás jelen-

ségének értelmezése. 

Vázlatrajzok készítése. 

Az elektromos megosztás jelen-

ségének felhasználásával az 

elektromos töltések által eltérített 

vízsugár viselkedésének értelme-

Kémia: elektron, polá-

ris kötés, dipólus mo-

lekula, elektrolit. 

 

Természetismeret: 

mágneses és elektro-

mos kölcsönhatás. 



 

 

zése. 

A vonzás és taszítás elektromos 

vagy mágneses jelenségekhez 

kötődik. 

A vizes oldatok vezetik az ára-

mot. Az elektromos balesetvéde-

lem legfontosabb alapelvei. 

Az elektromos áram hatására ké-

miai folyamatok mehetnek végbe. 

Egyes anyagok mágneses visel-

kedésének (mágnesezhetőségé-

nek) összehasonlítása. Az anya-

gok csoportosítása mágnesezhe-

tőség szerint. Annak indoklása, 

hogy a mágnességet felhasználó 

orvosi vizsgálatoknál miért kell a 

fémtárgyakat a testről eltávolíta-

ni.  

Mágneses keverő használata: a 

laboratóriumi alkalmazás indok-

lása. 

Elektrosztatikai jelenségek vizs-

gálata vízsugáron. A tapasztaltak 

egyszerű magyarázatának megfo-

galmazása.  

Oldatok vezetőképességének 

vizsgálata. Annak indoklása, mi-

ért veszélyes az emberi szervezet-

re az áramütés. 

Egyszerű kísérletek elektrolízis-

sel. Vázlatrajzok készítése. 

Fizika: mágnesség. 

 

Kémia: polaritás, veze-

tőképesség, elektrolí-

zis, mágnesezhető fé-

mek. 

 

Biológia-egészségtan: 

képalkotó eljárások. 

 

Természetismeret: 

mágneses és elektro-

mos kölcsönhatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágnesesség, töltés, megosztás, elektrolízis, elektromos töltés, vonzás, 

taszítás, redoxi-reakció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Víz halmazállapot-változásai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Folyékony halmazállapot, a víz halmazállapot-változásai, a víz fizikai 

tulajdonságai, a víz mint közeg (élőhely) és mint létfontosságú anyag az 

élőlények számára, a vízkörforgalom főbb lépései, csapadék. Desztillált 

víz és csapvíz közötti különbség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízzel kapcsolatos egyes fizikai jelenségek mélyebb megismerése. A 

víz halmazállapot-változásainak elemzése. Víz körforgása, csapadék-

képződés. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen csapadékformákat is-

mersz? 

Hogyan keletkezik a hó, az eső? 

Annak beláttatása, hogy a víz az 

egyedüli anyag, mely a termé-

szetben mindhárom halmazálla-

potban előfordul. 

Csapadék fajták csoportosítása 

halmazállapotuk szerint. 

Víz körforgása a természetben. 

Csapadékképződés 

Fizika; kémia: hal-

mazállapot-változások 

 

Természetismeret: 

csapadékképződés, víz 

körforgása 



 

 

Hogyan lesz a jégkásából szörp? 

Miért kell a kerti vízcsapot ősz 

végén elzárni? 

Miért nem fagynak meg a halak 

télen a befagyott tóban? 

Mi történt a Titanic-kal? Miért? 

Miért lesz porhanyós az őszi 

szántás tavaszra? 

Jégkása megolvasztása, hőmér-

sékletének táblázatba rendezése, 

halmazállapotának vizsgálata, 

grafikon készítése a mért adatok 

alapján. 

A megfagyasztott víz és zsír felü-

letének megfigyelése. A tapasztal-

tak magyarázata. 

Jégkocka úszása vízben. 

Természetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

megjelenése a termé-

szetben. 

Mikor szárad gyorsabban a kiterí-

tett ruha? 

Hogyan készül a desztillált víz? 

Miért párásodik be a szemüve-

ged, ha hidegről a fűtött lakásba 

lépsz? 

Miért fázol, ha a nyári hőségben 

kijössz a medencéből? 

Párolgás sebességének kísérleti 

vizsgálata 

Párolgás sebességét befolyásoló 

természeti tényezők összegyűjtése 

Annak beláttatása, hogy a párol-

gás hőelvonással jár? 

Gyümölcsök, zöldségek tartósítá-

sa aszalással 

Víz forralása, a jelenség vizsgála-

ta, magyarázata 

Lecsapódás jelenségének előállí-

tása 

Desztillált víz készítése, modelle-

zése 

A vízrészecskék elhelyezkedésé-

nek és mozgásainak modellezése 

a víz három halmazálapotában 

Fizika: hamazállapot-

változások 

Kémia: bepárlás, fo-

lyadékok, víz, ré-

szecske szerkezet. 

Biológia: hőháztartás 

szabályozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, desztillálás, párolgási sebes-

ség 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesz-

tési cél 
Energiaforrások 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Fűtőanyagok: szén, földgáz, forrás, lecsapódás 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

Energiaforrások csoportosítása: megújuló, nem megújuló ener-

giaforrások. Fosszilis energiahordozók rendszerezése, kőszén-

fajták, kőolajpárlatok. Annak beláttatása, hogy ezen energiafor-

rások felhasználásának lehetőségei végesek, alternatív energia-

források felhasználási lehetőségeinek feltárása. Ismerkedés 

megújuló energiaforrásokkal, magyarországi elterjedésükkel. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen fűtőanyagokat használnak 

leggyakrabban a háztartásokban? 

 

 

 

Minden szénfajtának ugyanannyi 

a fűtő értéke? 

Milyen anyagokból állnak az ás-

ványi szenek? 

 

Milyen fajta fával fűtünk? Me-

lyiknek magasabb a fűtőértéke? 

 

Mi a biomassza? 

 

Milyen növények magjaiból lehet 

olajat sajtolni? 

 

Hogyan készül a grillezéshez 

használt faszén? 

Ismert fűtőanyagok csoportosítá-

sa, a fűtőanyagok keletkezésének 

időtartama alapján.  Energiahor-

dozók csoportosítása. 

Ásványi szenek keletkezése, né-

hány szénfajta (tőzeg, lignit, bar-

nakőszén, feketekőszén, antracit)  

A szénfajta fűtőértéke, kora, 

széntartalma közti összefüggés. 

Szénlelőhelyek Magyarországon. 

Energianövények: néhány fafajta: 

energianyár, energiafűz, akác… 

Mezőgazdasági, ipari eljárások 

melléktermékeinek felhasználása. 

Folyékony tüzelőanyagok, motor 

hajtóanyagok előállításához szük-

séges növényi alapanyagok. 

Fa száraz lepárlása, faszénégetés 

Faszén darab égetése. 

Fizika; kémia: diffú-

zió, levegőszennyezés. 

 

Kémia: szén égése, 

hőtermelő folyamat 

 

 

 

Természetismeret:  

Növényismeret, ener-

gianövények 

 

 

 

 

Honismeret: régi mes-

terség a faszénégetés. 

Hogyan keletkezik a szél?  

Mi a szélcsatorna? 

Hogyan hasznosították a szél ere-

jét évszázadok óta? 

Mire használják a szelet ma? 

 

 

 

 

Mivel őrölték a búzát a szélmal-

mokon kívül? 

Mire használják a lezúduló víz 

energiáját? 

Mi a hévíz vagy termálvíz? 

Szél keletkezése, uralkodó szél-

irányok. 

Vitorlás hajók, szélmalmok hasz-

nálata, felépítésük 

Szélkerekek működési elve. 

Európa széltérképe – a szélener-

gia felhasználásának földrajzi 

elhelyezkedése. Szélkerekek Ma-

gyarországon 

Vízimalom működési elve. 

Vízi erőmű leegyszerűsített mű-

ködési elve. 

Vízi erőművek Magyarországon 

Hévízforrásaink. A hévíz fel-

használásának területei. 

Hévíz kutak Hódmezővásárhe-

lyen, a meleg víz hasznosítása 

városunkban 

Fizika: gázok  sűrűsé-

ge és áramlása 

 

Honismeret: szélmal-

mok, vízimalmok 

Természetismeret: 

térképismeret 

Mik a leggyakoribb fűtőanyaga-

ink? 

Mik az autók üzemanyagai? Mi-

ből állítják elő az üzemanyago-

kat? 

 

 

 

Mivel lehet eloltani az égő ben-

zint? 

Mik vannak az autók kipufogó 

gázaiban? 

Milyen méréseket végeznek az 

Energiaforrások csoportosítása. 

Földgázfűtés előnyei, kockázata. 

A metánrobbanás veszélyessége. 

A kőolaj tulajdonságai, égése, 

tengerek kőolajszennyezése.  

Kőolaj finomítás, a kőolaj legfon-

tosabb frakciói. A párlatok és 

leglényegesebb felhasználási te-

rületeik (benzin, petróleum, gáz-

olaj, pakura, aszfalt) 

Benzin tulajdonságai. Benzin 

égésének vizsgálata, égéstermé-

kei. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az egészsé-

ges lakókörnyezet. 

Fizika, kémia: forrás, 

lecsapódás, desztillálás 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

térképismeret 



 

 

autók „zöld kártyájának” kiadá-

sakor? 

 

 

Mi a Föld kiapadhatatlan energia-

forrása? 

 

Hogyan hasznosíthatjuk a nap 

energiáját? 

A frakcionált desztilláció hal-

mazállapot-változásai. 

Magyarország földgáz és kőolaj 

lelőhelyei, kőolaj finomítói. 

A Nap egy örökké működő 

„atomerőmű” 

A napsugarak melegítő hatásának 

kísérleti bemutatása. 

Napkollektor és napelem közti 

alapvető különbség beláttatása. 

Modellkísérlet: Hogyan készít-

sünk napkollektort? 

Mik azok a napcserepek? Új ma-

gyar találmány. 

Napos órák eloszlásának száma 

Magyarországon. 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Energiaforrás, energiahordozó, megújuló és fosszilis energiaforrások, bio-

massza, energianövények, bioetanol, biogáz, nepelem, nepkollektor, szélke-

rék, széltérkép, részleges desztilláció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérések, mérőeszközök  

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Tömeg, térfogat fogalma, mértékegységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző testek, tárgyak, élőlények tömegének becslése, a becslés 

pontosságának vizsgálata. Tömegmérés elvének ismerete. Szilárd anya-

gok és folyadékok tömegének, térfogatának mérése. Különböző skálák 

leolvasása. 

Sűrűség fogalmának megalapozása gyakorlati tapasztalatokkal, tömeg- 

és térfogatmérésekkel. Modellalkotás. 

Team munka erősítése, egymásra figyelés fejlesztése, tolerancia, fe-

gyelmezett munkavégzés 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen tömegmérő eszközöket 

ismersz? Mit mérhetünk velük? 

Hogyan használjuk őket? 

Tárgyak, állatok tömegének nagy-

ságrendi becslése 

Tömegmérő eszközök használata 

Állatok tömegének megkeresése 

interneten 

Fizika, matematika: 

mértékegységek, mér-

tékváltások 

Informatika: adat-, 

információkeresés 

Mivel mérünk térfogatot? Ho-

gyan használjuk? 

Mérjük meg egy kulcs, kavics, 

babszem térfogatát!  

Mérőhenger használata, skálájá-

nak pontos leolvasása, mérési 

hibák elkerülése 

Technika: modellezés 

Rajz:  

Melyik anyag a sűrűbb? Mi lehet 

a nagyobb sűrűség oka? 

Azonos térfogatú testek közül 

melyik a sűrűbb? 

Azonos tömegű testek közül me-

lyik a sűrűbb? 

Hogyan viselkednek az egymás-

sal érintkező, különböző sűrűségű 

Híg, sűrű fogalom értelmezése. 

 

Azonos tömegű, térfogatú testek 

sűrűségének meghatározása méré-

sek alapján. 

 

Sűrűség fogalmának körülírása, 

sűrűség fogalmának használata 

Fizika. kémia: modell-

alkotás 

 

 

 

Fizika: testek úszása 



 

 

anyagok? úszáskor, elmerüléskor, lebegés-

kor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömeg, térfogat, sűrűség 

Úszás, lebegés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Az önálló és csoportos munkavégzésre való képesség természettudományi 

vizsgálatok, megfigyelések kivitelezésében. 

A vizsgálatok felelősségteljes elvégzése, a balesetvédelmi szabályok pon-

tos betartása. 

Természeti jelenségekkel kapcsolatos vizsgálódások során az érzékszervi 

tapasztalatok megfogalmazása és különböző formában való rögzítése. 

A jelenségek makroszintű leírása során törekvés az egyértelmű, pontos 

meghatározásokra. 

A modellalkotás és a természettudományos megfigyelés, vizsgálódás 

alapvető műveleteinek alkalmazása vizsgált jelenségek kapcsán. 

A jelenségek komplex megragadása, a megfelelő szintű magyarázatkere-

sés igényével. Az ok-okozati összefüggések, analógiák felismerése, tö-

rekvés ezek alkalmazására. 

A természeti környezetben való tájékozódás, az iskolai környezetben 

szerzett tudás alkalmazása a terepi természet-megfigyelésben. 

Érvelés a tapasztalatok és a következtetések helyessége mellett, a megfi-

gyelések és az ismert tudományos tények felhasználásával. 

 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

Tematikai egységek 
7–8. évfo-

lyam 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 
10 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 
12 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 
10 

Rendszer az élővilág sokféleségében 10 

Részekből egész 11 

Szépség, erő, egészség 10 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 13 

A belső környezet állandóságának biztosítása 11 

A fogamzástól az elmúlásig 10 

 

Helyi tanterv 

7. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 
11 

Az élőlények változatossága II. 13 



 

 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a Világtenger övezeteihez 
11 

Rendszer az élővilág sokféleségében 12 

Részekből egész  7 

Összesen: 54 

 

8. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

Részekből egész 6 

Szépség, erő egészség 11 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 14 

A belső környezet állandóságának biztosítása 12 

A fogamzástól az elmúlásig 11 

Összesen: 54 



 

 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

 

7–8. évfolyam 

 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves ré-

sze. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a tár-

sadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a Nat azon törekvésére építenek, amely szerint a természettudo-

mányokban 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 működé-

sét is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti törvényszerűségeket, a jelen-

ségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. évfo-

lyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők vilá-

gával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a ket-

tő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettu-

datos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és élet-

koruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia tanu-

lása 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 fejlő-

dik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtá-

ri és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képes-

sége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, meg-

tanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és kíván-

csiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és tapasztalatszerzé-

sen 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 érzel-

meket 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 jelensé-

gek hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsön-

hatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megis-

merése során, a biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok 

elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a mű-

ködésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Pél-

dák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a 

fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleség-

ében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapja-

inak a megismerésére. 



 

 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sa-

játosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növé-

nyi és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, 

amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósí-

tása 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 tapasztalata-

ikról 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 információ-

hordozók 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 he-

lyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításá-

ban. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az 

önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékaink-

nak azonban van erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok 

következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.  

 



 

 

 

7. osztály 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben  

Órakeret 

11 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 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatá-

nak, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése 

során.   

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti köl-

csönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális kör-

nyezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások:  

Hogyan határozzák meg az élette-

len környezetei tényezők az élő-

ket, az élők az élőket, az élettelen 

az élőket, az élettelen az élette-

lent? 

Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 

Földön víz nélkül?  

Szobanövényeink egy része tró-

pusi 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 szem-

pontjából (testalkotó, élettér, ol-

dószer).  

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való alkalmazko-

dásra.  

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 jellem-

zői). 

Fajok közötti jellegzetes köl-

csönhatások (együttélés, versen-

gés, élősködés, táplálkozási kap-

csolat) a trópusi éghajlati öv élet-

közösségeiben. 

A biológiai óra.  

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei.  

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására (szára-

zságtűrő, fénykedvelő, árnyéktű-

rő). 

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 keresz-

tül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok magyaráza-

ta a forró éghajlati öv biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a 

túlélési stratégiákban megnyilvá-

nuló alkalmazkodás  

felismerése.  

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 

jellegzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó gyümöl-

csökkel és fűszerekkel kapcsola-

tos fogyasztási szokások elemzé-

se; kapcsolatuk a környezet-

szennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró 

éghajlati övben megvalósuló em-

beri tevékenység (az ültetvényes 

gazdálkodás, a fakitermelés, a 

vándorló-égető földművelés, a 

vándorló állattenyésztés, túllegel-

tetés, az emlősállatok túlzott va-

dászata, a gyors népességgyara-

podás) hatása a természeti folya-

matokra; cselekvési lehetőségek 

felmérése. 

Az elsivatagosodás megakadá-

lyozásának lehetőségei. 

Földrajz:  

A Föld gömb alakja és 

a földrajzi övezetesség, 

a forró éghajlati öv. 

Tájékozódás térképen. 

 

Matematika: modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése.  

 

Kémia:  

a víz szerkezete és jel-

legzetes tulajdonságai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

A tengeren túli keres-

kedelem jelentősége 

(Kolumbusz Kristóf) 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkal-

mazkodás; 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 

13 óra 

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és mó-

dosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megisme-

rése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, ve-

szélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás össze-

kapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Honnan „tudja” egy növény, 

hogy mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja” a rigó, hogy mi-

kor van tavasz? 

Hogyan változik a rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 

illetve eső után? 

A természetes növénytakaró vál-

tozása a tengerszint feletti magas-

ság, illetve az egyenlítőtől való 

távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 

és hogyan hatnak a természetre?  

 

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a magas-

hegységek környezeti jellemzői.  

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 

lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti feltét-

elei, térbeli szerkezete, jellegzetes 

növény- és állatfajok). 

A mérsékelt öv biomjainak jel-

legzetes növényei és állatai.  

A környezeti tényezők és az élő-

világ kapcsolatának bemutatása a 

méréskelt övi biomok néhány 

jellegzetes élőlényének példáján.  

A környezeti tényezők élővilágra 

tett hatásának értelmezése a mér-

sékelt övi (mediterrán, kontinen-

tális, tajga, magashegységi öveze-

tek, déli és északi lejtők) fás tár-

sulások összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása kü-

lönböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti köl-

csönhatásokra a jellegzetes hazai 

életközösségekben.  

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges élet-

közösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle 

kapcsolatának elemzése csoport-

munkában:  

– A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas 

eső, fakitermelés, az emlősál-

latok túlzott vadászata, fel-

szántás, legeltetés, turizmus) 

és veszélyei; a fenntartás le-

Földrajz:  

Mérsékelt övezet, me-

diterrán éghajlat, óceá-

ni éghajlat, kontinentá-

lis éghajlat, tajgaéghaj-

lat, függőleges földraj-

zi övezetesség. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata, légköri 

és tengeri áramlatok 

(Golf-áramlat, szél-

rendszerek). Csapadék-

fajták. 

 

Vizuális kultúra: for-

makarakterek, forma-

arányok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés – a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magya-

rázata. 



 

 

Fajok közötti kölcsönhatások 

néhány jellegzetes hazai társulás-

ban (erdő, rét, víz-vízpart). 

Az ember természetátalakító 

munkájaként létrejött néhány 

tipikus mesterséges (mezőgazda-

sági terület, ipari terület, telepü-

lés) életközösség a Kárpát-

medencében.  

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei (leve-

gő, víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények 

(parlagfű). 

hetőségei. 

– Aktuális környezetszennyezé-

si probléma vizsgálata. 

– Az invazív növények és álla-

tok betelepítésének követ-

kezményei. 

– Gyógy- és allergén növények 

megismerése. Gyógynövé-

nyek felhasználásának, az al-

lergén növények ellen való 

védekezés formáinak ismerete 

és jelentőségének felismerése. 

A lakókörnyezet közelében lévő 

életközösség megfigyelése: a 

levegő-, a víz- és a talajszennye-

zés forrásainak, a szennyező 

anyagok típusainak és konkrét 

példáinak megismerése, vizsgála-

ta. 

Lehetséges projektmunka: helyi 

környezeti probléma felismerése, 

a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: Algorit-

mus követése, értelme-

zése, készítése. Válto-

zó helyzetek megfigye-

lése; a változás kieme-

lése (analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, ma-

dár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, fenn-

tartható fejlődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világten-

ger övezeteihez 

Órakeret 

11 óra 

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 támoga-

tó 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, gyakor-

lati 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 stra-

tégiája? 

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti feltét-

elei? 

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 al-

kalmazkodás szempontjából.  

A világtenger, mint élőhely: kör-

nyezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes élőlé-

nyei, mint a vízi környezeti felté-

telekhez való alkalmazkodás pél-

dái.  

Az életközösségek belső kapcso-

latai, a fajok közötti kölcsönha-

tások konkrét típusai. 

Anyagforgalom  és energiaáram-

lás a tengeri életközösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a túl-

zott halászat, a bálnavadászat, a 

szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus következmé-

nyei. 

A Föld globális problémái: túlné-

pesedés – a világ élelmezése, fo-

gyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, környezetszennye-

zés – a környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és 

az orvostudománynak a mező-

gazdaságra, az élelmiszeriparra, a 

népesedésre gyakorolt hatására. 

A fenntarthatóság fogalma, az 

Az extrém környezeti feltételek-

hez (magas és alacsony hőmér-

séklet, szárazság) való alkalmaz-

kodás eredményeként kialakuló 

testfelépítés és életmód összeha-

sonlítása a hideg és a trópusi öv-

ben élő élőlények példáin.  

Önálló kutatómunka: a világten-

gerek szennyezésével kapcsolatos 

problémák.  

A megismert élőlények csoporto-

sítása különböző szempontok 

szerint.  

Táplálkozási lánc és táplálékpi-

ramis összeállítása a tengeri élő-

lényekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönha-

tásokra a tengeri életközösségek-

ben. 

Kutatómunka: nemzetközi törek-

vések a környezetszennyezés 

megakadályozására, illetve a kör-

nyezeti terhelés csökkentésére. 

Az ember természeti folyamatok-

ban játszott szerepének kritikus 

vizsgálata példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra 

stabil állapotait megzavaró hatá-

sok és a lehetséges következmé-

nyek azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és ter-

mészeti, időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. 

Az energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási mó-

dok összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek fontossá-

gának megismerése önálló forrás-

keresés és feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások eredményei-

nek értelmezése, egyéni vélemé-

nyek megfogalmazása. 

Földrajz:  

hideg övezet, sarkköri 

öv, sarkvidéki öv. 

 

Matematika: tábláza-

tok, rajzos modellek, 

diagramok, grafikonok 

leolvasása, megértése. 

 

Fizika:  

Az energia-

megmaradás elvének 

alkalmazása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap energiatermelé-

se. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata. Csapa-

dékfajták. 

Természeti katasztró-

fák. Viharok, árvizek, 

földrengések, 

cunamik. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosí-

tása, összekapcsolása, 

rendezése. 



 

 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei a fenntarthatóság ér-

dekében. 

Az éghajlat hatása az épített kör-

nyezetre (pl. hőszigetelés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálko-

zási piramis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszer az élővilág sokféleségében 

Órakeret 

12 óra 

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 megkü-

lönböztetése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, ze-

nék, ruhák, gyűjtemények) cso-

portosítása és rendszerezése a 

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 alap-

elvei a leszármazás elve, és né-

hány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája. 

Baktériumok, egysejtű 

eukarióták, gombák, növények és 

állatok 

általános jellemzői.  

A növények és állatok országa 

jellegzetes csoportjainak (törzsei-

nek) általános jellemzői.  

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és tévhitek-

ről.  

Főbb rendszertani kategóriák (or-

szág, törzs, osztály, faj) megne-

vezése, a közöttük lévő kapcsolat 

ábrázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának bemu-

tatása, az egyes változások egy-

máshoz való viszonyának érzéke-

lése. 

A hazai életközösségek jellegze-

tes fajainak rendszertani besoro-

lása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok 

jellemzőinek felismerése egy - 

egy tipikus képviselőjének példá-

ján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti 

parkban, természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 

során látott, korábban ismeretlen 

fajok elhelyezése – a testfelépítés 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

Egy hétköznapi kifeje-

zés (rendszerezés) al-

kalmi jelentésének 

felismerése; a szöveg 

egységei közötti tar-

talmi megfelelés fel-

ismerése. Kulturált 

könyvtárhasználat. 

 

Matematika: Halma-

zok eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi vi-

szony; mellérendelt-

ség. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algorit-

musok. 

 

Földrajz:  

a természetföldrajzi 

folyamatok és a törté-

nelmi események idő-



 

 

jellegzetességei alapján – a fő 

rendszertani kategóriákban. 

nagyságrendi és idő-

tartambeli különbsé-

gei. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

tájékozódás a térben és 

időben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Részekből egész 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 

típusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a ben-

ne 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 mére-

tek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növé-

nyi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati 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 külön-

bözik a madarak tojása, a halak 

ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére haszná-

lunk 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 fogal-

ma, kapcsolata, biológiai értelme-

Az élővilág méretskálája: a szer-

veződési szintek nagyságrendjé-

nek összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet fogal-

mának értelmezése az egyed, és 

az egyed alatti szerveződési szin-

teken. 

A rendszerek egymásba ágyazott-

ságának értelmezése az egyeden 

belüli biológiai szerveződési szin-

tek példáján. 

Növényi és állati sejt megfigyelé-

se, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés össze-

függései a növényi és az állati sejt 

példáján.  

Kutatómunka a mikroszkópok 

felfedezésével és működésével 

kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek megfigye-

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés – 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi meg-

felelés felismerése; a 

szövegben megfogal-

mazott feltételeket 

teljesítő példák azono-

sítása. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya: alá- és fölé-

rendeltségi viszony; 

mellérendeltség értel-

mezése. 

Tárgyak, jelenségek, 

összességek összeha-

sonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik (méret) 



 

 

zése. 

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 megisme-

résben. 

A sejtosztódás fő típusai, és sze-

repük 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 életműködések megvalósulá-

sában. 

A szaporodás mint a faj fennma-

radását biztosító életjelenség. Fő 

típusai.  

lése fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok összeha-

sonlítása 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 kapcsolatá-

nak elemzése zöld levél szöveti 

szerkezetének vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási 

módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és növé-

nyi szövet megfigyelése fénymik-

roszkópban. Vázlatrajz készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés szabá-

lyainak betartása. 

szerint; becslés, nagy-

ságrendek. 

 

Fizika:  

lencsék, tükrök, mik-

roszkóp. 

 

Kémia:  

a víz szerkezete és 

tulajdonságai, oldatok, 

szerves anyagok. 

 

Informatika:  

adatok gyűjtése az 

internetről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, lég-

zés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szépség, erő, egészség 

Órakeret 

11 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 ta-

pasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása ér-

dekében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő ma-

gatartás erősítése. 

A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati 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 kozme-

tikai szereket? 

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között?  

 

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, szimmetriá-

ja, formavilága, esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói.  

A bőr szerepe a külső testkép 

kialakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, következmé-

nyei.  

A bőr- és szépségápolás.  

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, fej-

tetvesség, rühatka, gombásodás).  

A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember moz-

gásának fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés).  

A csontok kapcsolódása.   

Az ízület szerkezete. A porcok 

szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, rándu-

lás, törés) ellátása, mozgásszervi 

betegségek (csipőficam, gerinc-

ferdülés, lúdtalp) és megelőzésük.  

A mozgás, az életmód és az ener-

gia-szükséglet összefüggései. 

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, ki-

próbálása. 

Az emberi csontváz fő részei, a 

legfontosabb csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes 

csontkapcsolatokra.  

Elsősegélynyújtás gyakorlása 

mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és mozgáskorlá-

tozott emberek segítése.  

Sportoló és nem sportoló osztály-

társak napi-és hetirendejének ösz-

szehasonlítása, elemzése a moz-

gás (edzés), pihenés, tanulás 

egyensúlya a test napi energia-

igénye szempontjából. 

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, tapasztala-

tai a mozgás és a testi-lelki egés-

zség kapcsolatáról.  

Informatika:  

adatok gyűjtése az 

internetről. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

a szöveg elemei közöt-

ti ok-okozati, általá-

nos-egyes vagy kate-

gória-elem viszony 

felismerése. 

 

Matematika: Modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, tükrözés. 

 

Kémia:  

az oldatok kémhatása. 

 

Fizika:  

erő, forgatónyomaték; 

mechanikai egyensúly. 

 

Testnevelés és sport:  

a bemelegítés szerepe 

a balesetek megelőzé-

sében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet anyag- és energiaforgalma 

Órakeret 

14 óra 



 

 

Előzetes tudás 

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 mű-

ködésében.  

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 fogyasz-

tói szokások megalapozása, erősítése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szüksége szerveze-

tünknek különböző tápanyagokra 

(fehérjékre, szénhidrátokra és 

zsírokra)? 

Miben különbözik a be- és a kilé-

legzett levegő összetétele, és mi a 

különbség magyarázata?  

Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk belse-

jében található sejtek?  

Mitől függ, hogy mennyi folya-

dékot kell elfogyasztanunk egy 

nap? 

 

Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 

és szerves anyagok (víz, ásványi 

anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

olajok, fehérjék, vitaminok) sze-

repe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a 

tápanyagok emésztésében és fel-

szívódásában.  

Az egészséges táplálkozás jel-

lemzői (minőségi és mennyiségi 

éhezés, alapanyagcsere, testtö-

meg-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. 

A táplálékok csoportosítása jel-

legzetes tápanyagtartalmuk alap-

ján. 

A fő tápanyagtípusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a sejte-

kig.  

Lehetséges projektmunka:  

– Felvilágosító kampány össze-

állítása az egészséges táplál-

kozás megvalósítására; a test-

súllyal kapcsolatos problémák 

veszélyeinek megismerésére. 

– Az egészséges étkezési szoká-

sok népszerűsítése. 

– A táplálkozásnak és a moz-

gásnak a keringésre gyakorolt 

hatása, az elhízás következ-

ményei. 

Számítások végzése a témakörben 

(pl. testtömeg-index, kalóriaszük-

séglet). 

A szívműködést kísérő elektro-

mos változások (EKG) gyógyá-

szati jelentőségének megértése; a 

szívmegállás, szívinfarktus tüne-

teinek felismerése. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a 

testhőmérséklet és a vérnyomás 

fizikai terhelés hatására történő 

változásának megfigyelése és 

magyarázata.   

A vér- és vizeletvizsgálat jelentő-

sége, a laboratóriumi vizsgálat 

legfontosabb adatainak értelme-

zése. 

Vénás és artériás vérzés felisme-

Matematika:  

Adatok, rendezése, 

ábrázolása.  

Matematikai modellek 

(pl. függvények, táblá-

zatok, rajzos modellek, 

diagramok, grafiko-

nok) értelmezése, 

használata. 

 

Informatika:  

adatok gyűjtése az 

internetről, prezentáció 

készítése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

vegben alkalmazott 

speciális jelrendszerek 

működésének magya-

rázata (táblázat). 

Kémia: 

a legfontosabb táp-

anyagok (zsírok, fehér-

jék, szénhidrát-

ok)kémiai felépítése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

betegjogok. 



 

 

A táplálkozás és a légzés szerepe 

szervezet energiaellátásában.  

A vér szerepe a szervezet védel-

mében és belső állandóságának 

fenntartásában. Immunitás, vér-

csoportok.  

A védőoltások jelentősége. 

A kiválasztásban résztvevő szer-

vek felépítése és működése.  

A vízháztartás és a belső környe-

zet állandósága. A só- és vízház-

tartás összefüggése. 

Vérzéstípusok - vérzéscsillapítá-

sok.  

Légzőszervi elváltozások, beteg-

ségek megelőzése.  

A szív és az érrendszeri beteg-

ségek tünetei és következményei.  

Az alapvető életfolyamatok (lég-

zés, pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában. 

A rendszeres szűrővizsgálat, ön-

vizsgálat szerepe a betegségek 

megelőzésében.  

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 

ellátás.  

rése, fedő- és nyomókötés készí-

tése. 

Önálló kutatómunka: milyen fel-

tételekkel köthet életbiztosítást 

egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a 

vérnyomása, alkoholista vagy 

drogfüggő?  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a kerin-

gési és a légzési szervrendszerre, 

illetve a magzat fejlődésére. 

Az interneten található betegség-

tünetek értelmezése és értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és 

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 

a védőoltások, valamint az egés-

zséges életmód betegség-

megelőző jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének be-

mutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véral-

vadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A belső környezet állandóságának biztosítása 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, környe-

zethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger 

felfogására. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az ér-

zékelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tuda-

tos, elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik ér-

Az érzékeléssel kapcsolatos megfi-

gyelések, vizsgálódások végzése, a 

tapasztalatok rögzítése, következte-

Fizika:  

A hang keletkezése, 

hangforrások, a hallás 



 

 

zékszervünk nem, vagy nem 

megfelelően működik?  

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e szabá-

lyozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg dioptriá-

ja?  

Miben hasonlít és miben kü-

lönbözik az EKG és az EEG? 

 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések érzékelé-

sének biológiai jelentősége. 

A hallás és egyensúlyozás, a 

látás, a tapintás, az ízlelés és a 

szaglás érzékszervei. 

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki ideg-

rendszer főbb részei, az egyes 

részek. Az idegsejt felépítése és 

működése. 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a tanu-

lás alapja. 

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, vérnyo-

más, testhőmérséklet és vércu-

korszint) szabályozásának mű-

ködési alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító 

hatásai. 

A lágy és kemény drogok leg-

ismertebb fajtái, hatásuk az 

ember idegrendszerére, szerve-

zetére, személyiségére. 

A megelőzés módjai.  

tések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő em-

berek elfogadása, segítésük kultu-

rált módjainak bemutatása. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb szem-

betegségekről és korrekciós lehető-

ségeikről. 

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 meg-

értése. 

Példák arra, hogy a tanulás lénye-

gében a környezethez való alkal-

mazkodás. 

Az egyensúlyi állapot és a rendsze-

rek stabilitása közötti összefüggés 

felismerése, alkalmazása konkrét 

példákon.  

A személyes felelősség tudatosulá-

sa, a szülő, a család, a környezet 

szerepének bemutatása a függősé-

gek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes élethelyze-

tek megoldási lehetőségeinek bemu-

tatása. 

fizikai alapjai.  

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és javítá-

suk. 

 

Matematika:  

Változó helyzetek 

megfigyelése; a válto-

zás kiemelése (analí-

zis). 

Modellek megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg elemei közöt-

ti ok-okozati, általá-

nos-egyes vagy kate-

gória-elem viszony 

magyarázata; egy hét-

köznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával. 

 

Informatika: szöveg-

szerkesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, közpon-

ti és környéki idegrendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fogamzástól az elmúlásig 

Órakeret 

11 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 meg-

ismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek biz-

tosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásá-

hoz, mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség 

kialakításához.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 szerv-

rendszerének felépítése és műkö-

dése.  

Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, felépí-

tése és biológiai funkciója.  

A menstruációs ciklus.  

Az önkielégítés.  

A fogamzásgátlás módjai, követ-

kezményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései.  

A nemi úton terjedő betegségek 

kórokozói, tünetei, következmé-

nyei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi és minősé-

gi változásai, a szülés/születés 

főbb mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb szaka-

szainak időtartama, az egyed testi 

és szellemi fejlődésének jellem-

zői. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői.  

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 

a családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, 

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 

azok lehetséges következményei-

nek megértése, felkészülés a ve-

szélyforrások elkerülésére. 

Másodlagos nemi jellegek gyűjté-

se, magyarázat keresése a különb-

ségek okaira.  

Biológiai nem és nemi identitás 

megkülönböztetése. 

A petesejt és a hím ivarsejt terme-

lődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai jellemzői-

nek értelmezése. 

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti felelősségválla-

lásra épülő örömteli szexuális élet 

mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek tisz-

tázására alapozva a megelőzés 

lehetséges módjainak tudatosítá-

sa. 

Mikortól tekinthető a magzat em-

bernek/élőlénynek? – Érvelés a 

tudatos gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

lelki megnyilvánulásainak össze-

hasonlítása, különös tekintettel az 

ember életkora és viselkedése 

közötti összefüggésre. 

Példák a családi és iskolai agresz-

szió okaira, lehetséges kezelésére, 

megoldására. Szerepjáték (önzet-

lenség, alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskezelés, prob-

léma-feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai 

Informatika: szaktár-

gyi oktatóprogram 

használata. 

 

Fizika:  

ultrahangos vizsgála-

tok az orvosi diag-

nosztikában.  

 

Matematika: ciklu-

sonként átélt idő és 

lineáris időfogalom; 

időtartam, időpont. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

veg elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése; a bibliográfiai 

rendszer mibenléte és 

alkalmazása; a szö-

vegben megfogalma-

zott feltételeket teljesí-

tő példák azonosítása. 



 

 

iskolatársi, baráti, szerelmi) kap-

csolatok jelentősége, szerepük a 

személyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és szabá-

lyok szerepe a társadalmi együtt-

élésben. 

jellemzőinek értelmezése kortárs-

segítők és szakemberek segítsé-

gével. 

Szerepjáték, illetve kortárs iro-

dalmi alkotások bemutatása a 

szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és felelősségvál-

lalás kiteljesedéseként történő 

értelmezéséről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családterve-

zés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok ösz-

szetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti ténye-

zőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a válto-

zatosság és a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes élet-

közösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot ösz-

szeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatás-

ok leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szer-

kezetét, 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, törzse-

it és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osz-

tály szintig). 

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti össze-

függést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kap-

csolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szere-

püket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartá-

sában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságai-

val, 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 első-

segélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentősé-

gét a betegségek sikeres gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódáso-

kat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, vala-

mint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 
 

 

 

 

    



 

 

FÖLDRAJZ 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

 

 

Helyi tanterv 

7. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 9 

A földrajzi övezetesség alapjai 7 

Gazdasági alapismeretek 5 

Afrika és Amerika földrajza 14 

Ázsia földrajza 12 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 7 

Összesen 54 

 

8. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

Európa általános földrajza 5 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 6 

Atlanti-Európa földrajza 6 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 8 

A Kárpát-medencevidék földrajza 5 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 6 

Magyarország természeti és kulturális értékei 7 

Magyarország társadalomföldrajza 11 

Összesen 54 

Tematikai egységek 7-8. osztály 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 8 

A földrajzi övezetesség alapjai 7 

Gazdasági alapismeretek 5 

Afrika és Amerika földrajza 14 

Ázsia földrajza 10 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 4 

Európa általános földrajza 5 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 5 

Atlanti-Európa földrajza 6 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 7 

A Kárpát-medencevidék földrajza 5 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 6 

Magyarország természeti és kulturális értékei 5 

Magyarország társadalomföldrajza 10 



 

 

 

FÖLDRAJZ 
 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társa-

dalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájé-

kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának közép-

pontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok köl-

csönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudo-

mányágat 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 lény-

ként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudás-

szerzés 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 folyama-

tok 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 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 feléb-

resztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampol-

gári 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 újon-

nan megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemlé-

leti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a 

megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi.  

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgálódá-

sok 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, lakó-

helyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, természeti 

értékek védelmére. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. he-

gyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasztal-

ható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak érzékeltetésé-

vel. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgálódá-



 

 

sok, mérések megadott szempont alapján tanári irányítással), a baleset-

mentes és biztonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a tapasztalatrögzí-

tés önállóságának fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására be-

következő jelenségek vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehető-

ségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság 

iránti elkötelezettség megalapozása. 

A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj pél-

dáján. 



 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizs-

gálódással.  

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, drágakö-

vek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, 

agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, vizsgálata; 

csoportosításuk. 

 

A talaj 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtí-

pusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat 

és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani képződmé-

nyek védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen ta-

pasztalatszerzéssel. 

 

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 kőzetleme-

zek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegy-

láncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátságok 

keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, ve-

tődés, 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 megkü-

lönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi 

helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek felis-

merése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alap-

ján. 

 

Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, 

idővonalzó készítésével.  

Kémia:  

Szerves és szervetlen 

anyag, keverék, szi-

lárd anyag, egyes ás-

ványok és kőzetek 

összetétele. 

Halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag. 

 

Matematika:  

Képzeleti mozgatás, 

szétvágások. Időegy-

ségek, időtartammé-

rés, számok a szám-

egyenesen.  

 Fizika:  

úszás, sűrűség, erőha-

tások, szilárd testek 

fizikai változása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai (bel-

ső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vul-

kán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvéde-

lem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség alapjai  

Órakeret 

7 óra 

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, társadalmi-

gazdasági hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjá-

nak és az éghajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemei-

nek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az 

éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetes-

ség 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 jellem-

zési algoritmusának megismertetése.  

Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfedezésé-

vel.  

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 ér-

vényesülésének 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 termé-

szetföldrajzi 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 hegy-

ség éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a magashegységi 

táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű értelmezése; 

helyes magatartás lavinaveszélykor. 

Fizika:  

fény, hullám, hőmér-

séklet, halmazállapot, 

csapadék. 

 

Matematika:  

modellek és diagramok 

megértése, adatleolva-

sás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek.  

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről, idő-

járási térképek, előre-

jelző rendszerek.  

Kulcsfogalmak/ Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szél-



 

 

fogalmak rendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró 

övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegy-

ség; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, 

gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és ma-

gashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Afrika és Amerika földrajza 

Órakeret 

14 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 összefüggé-

sei. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusá-

nak használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellemzői-

ről 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 térképol-

vasás 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 kü-

lönbségeinek, 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 em-

beriség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, 

valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban 

való felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerteté-

sével. 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrend-

szerek működésének megfigyelésével, valamint különböző jellegű in-

formációs 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 következményei-

nek, 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 esetleírások-

ban (etnikai feszültségek, országok közötti és polgárháborúk). 

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővilá-

ga. Városi ökosziszté-

ma. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Gyarmato-

sítás, ókori öntözéses 

kultúrák. Amerika 



 

 

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, túllegel-

tetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi segít-

ségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak meg-

értése. 

 

Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazda-

ságot 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 zárt-

ság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az 

aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a 

vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

 

Amerika társadalomföldrajza 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népes-

ségkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok 

felismerése példákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-

együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értelme-

zése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség át-

alakulásának 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.  

meghódítása. Urbani-

záció, technológiai 

fejlődés. 

 

Erkölcstan:  

lokális cselekvések és 

globális problémák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvi-

dék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, 

túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és 

oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfogla-

lás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befo-

lyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhata-

lom. 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, Amazo-

nas- 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; Ale-

xandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, 

New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilí-

cium-völgy, Washington. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret 

12 óra 

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 techno-

lógiai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusá-

nak 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 föld-

rajzi 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, kör-

nyezeti problémák világméretűvé válásának példákban való érzékelteté-

sével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi felelősségé-

nek 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 in-

doklásával.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjá-

nak, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, 

vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás meg-

ismerése.  

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következményei-

nek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és 

a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdálko-

dás modellezése.  

 

Matematika:  

ok-okozati gondolko-

dás, modellezés. 

 

Fizika:  

légköri jelenségek fi-

zikai törvényszerűsé-

gei, természeti kataszt-

rófák. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 



 

 

Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási 

okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a vi-

lágvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szere-

pének 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 biotechno-

lógián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti ka-

tasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti követ-

kezményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső terüle-

tek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és kör-

nyezeti következményei. 

ismeretek:  

ókori jelentős ázsiai 

kultúrák, napjaink 

gazdasági fejlődése; a 

gazdasági hatalomvál-

tás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobba-

nás, 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 Kö-

zép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolung-

ma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotá-

mia, 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, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza  

Órakeret 

7 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 jel-

lemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felismertetése a 

Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásá-

val.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások 



 

 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével példák-

ban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. A mo-

dellszerű 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 következmé-

nyeik 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 szerepé-

nek, a kutatóállomások jelentőségének megismerése.  

 

A világtenger földrajza 

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, tár-

sadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, idegenforgalom 

stb.) megismerése. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

nagy földrajzi felfede-

zések; hajózás.  

 

Kémia:  

ózon; sósvíz és édes-

víz; vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika:  

Felhajtóerő, hőszigete-

lés. A tengermozgások 

fizikai alapjai (hullá-

mok 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. Ausztrá-

lia, 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 felisme-

rése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetes-

ség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problé-

mái. 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 meg-

ismertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földré-

szekkel 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 sok-



 

 

színűség 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 következménye-

inek, a domborzati adottságok következményeinek és a nagytájak 

mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A termé-

szeti 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) ér-

telmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképe-

zése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.  

Fizika:  

erőhatások. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

A természeti adottsá-

gok és a történelmi 

események kapcsolata. 

Európa mint évszázad-

okon át a Föld legfej-

lettebb és vezető térsé-

ge; az integráció törté-

nete, intézményrend-

szere; 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 egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból kö-

vetkező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a me-

leg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a vándorló 

állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kontinensrész 

közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és követ-

kezményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált szemlélet fejlesztése az is-

mert világ folyamatos tágulása a fejlődésben máig érzékelhető hatásainak, 

valamint a természeti és gazdasági körülmények, hagyományok gondolko-

dásmódot, életmódot befolyásoló hatásának felismertetésével. 

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való le-

írás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. 



 

 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti prob-

lémáinak 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 model-

lezése; országai jóléte, gazdagsága okainak, összetevőinek értelmezé-

se. 

 

Mediterrán-Európa földrajza 

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötő-

övezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének megalko-

tása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának 

megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és kö-

vetkezményeinek értelmezése Olaszország példáján. A környezetben 

lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzet-

gyakorlatokban. 

 

A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; 

a kultúrák találkozási következményeinek felismerése példákban.  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

Földrajzi fekvés szere-

pe a világ-gazdasági 

helyzetben; nagy föld-

rajzi felfedezések; 

munkamegosztás. 

Gyarmatosítás követ-

kezményei (gyarmat-

tartók). Kultúrák ütkö-

zése. 

 

Informatika:  

bemutató készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazda-

ság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, 

vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pire-

neusi (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 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyze-

tek 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 következ-

ményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése 

következtében kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák válasz-

tása konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kez-

deményezések bemutatásával, a regionális és a globális szemlélet össze-

kapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodla-

gos 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 át-

alakulási 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 elem-

zéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a 

profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományai-

nak, a modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései).  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: gyarmatosí-

tók, ipari forradalom, 

technológiai váltás. 

 

Matematika:  

kritikai gondolkodás, 

nagyságrendi viszonyí-

tás. 

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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza  

Órakeret 

8óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottsá-

gairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, kör-

nyezeti 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 függő-

leges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, 

bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus tájak, táj-

jellemzési 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 tá-

jak átalakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen kör-

nyezetének 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 tár-

sadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító 

tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi 

nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; 

energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú me-

zőgazdasági 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 társa-

dalmi életet befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgaz-

daság, 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 jele-

nének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek 

felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jel-

lemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése 

(esetelemzés, mentális térképkészítés).  

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Technoló-

giai kapcsolatok. Szo-

cialista világrend, hi-

degháború, Szovjet-

unió. Osztrák-Magyar 

Monarchia, világhábo-

rú. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgaz-

dálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdál-

kodás, 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 adott-

ságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, 

környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipi-

kus tája. 

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közve-

tett földrajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó 

feltételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai ter-

vezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban taná-

ri útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környeze-

ti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az em-

ber környezet-átalakító tevékenysége).  

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országa-

inak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjek-

tív 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 összekapcso-

lása a földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg model-

lezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlat-

ban, a vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az 

azokból adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értel-

mezése.  

 

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 Ma-

gyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú 

népszokásaik megismerése.  

Fizika:  

fizikai folyamatok a földké-

regben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

tájjal, szülőfölddel kapcso-

latos 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, vásárvá-

ros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, nép-

rajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-

kelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

Tematikai egység/ A hazánkkal szomszédos országok földrajza Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél 6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvidék 

és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak isme-

rete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének isme-

rete.  

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 megismer-

tetésével.  

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 inter-

netalapú 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 jel-

lemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi uta-

zások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jel-

lemzése. 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 gazdaságá-

nak 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 (or-

szágok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); 

a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának földrajzi jel-

lemzése. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

Trianoni szerződés és 

következményei. 

Szovjetunió. Jugoszlá-

via, délszláv háború. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 



 

 

Topográfiai 

ismeretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; 

Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belg-

rád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Mun-

kács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei  

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, nagytá-

jai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány váro-

sa. 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 jel-

lemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés módsze-

rével, a jellemzők okainak és következményeinek összekapcsolásával). 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a nem-

zettudat formálása. 

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvéde-

lem 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 nagy-

tájak 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 hagyo-

mányaik értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és 

tudósok kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása tanulói kuta-

tómunka alapján. 

 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvéde-

lem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlí-

tása helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének megér-

tése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek megisme-

rése; kulturális hungarikumok megismerése projektmunkában.  

Hon- és népismeret: nemze-

ti kultúra, néprajzi csoport, 

népszokások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveges információgyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: öko-

lógia és természetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegy-

ségközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi 

védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ter-

mészeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terü-

let 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 

11 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország me-

gyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életé-

ben és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság vi-

lággazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó helyzetének 

értelmezésével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, 

gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok ké-

szítésével és stratégiai tervezéssel. 

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének fel-

ismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai példá-

kon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a konf-

liktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a hí-

rek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értelmezésével, néze-

tek megfogalmazásával, kifejtésével.  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, há-

lózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattá-

rak, menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a szerzett 

ismeretek másokkal való digitális megosztásával, valamint a tudatos 

vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés 

és a társadalom öregedése okainak, következményeinek fel-

tárása; népességszerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelme-

zése; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, 

városi, falusi települések, természeti, épített és emberi kör-

nyezet, 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 fejlett-

ség és az életmód kapcsolata, a regionális különbségek meg-

ismerése.  

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárá-

sa és következményeik megvitatása.  

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: Népese-

dési ciklus, infrastruktúrafejlő-

dés a történelmi Magyarorszá-

gon. Kommunikációs és tech-

nológiai fejlődés. 

 

Matematika:  

Modellek megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika:  

internetalapú szolgáltatások 

használata. 



 

 

 

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, éte-

lek; a hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, eu-

rópai integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs 

ágazat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, mene-

kültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasz-

tói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai 

turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.  

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Haj-

dúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgott-

hárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek  Órakeret 5 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 megérte-

tése 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 or-

szág életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 

meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgál-

tatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megis-

merése. 

 

Pénzügyi alapismeretek 

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.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

a gazdasági ágak történelmi 

kialakulása; nemzetközi 

együttműködések. 

 

Matematika: mennyiségek 

összehasonlítása, százalék-

számítás, egyenes arányos-

ság. 

 

Informatika:  

adat- és ténygyűjtés az in-

ternetről. 



 

 

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valuta-

váltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

 

Nemzetközi együttműködések 

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése kü-

lönböző típusú 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, árfo-

lyam. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus 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 világ-

gazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól). 

Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a ha-

zánkkal szomszédos országok természet- és társadalomföldrajzi sajátossá-

gairól, lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a föld-

rajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak reális isme-

reteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőfor-

rásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. 

Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentősé-

gével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló össze-

függéseket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető össze-

függések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes földré-

szekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, 

társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes 

országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamata-

iban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adott-

ságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvé-

nyesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági 

fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Ért-

sék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világ-

méretű vagy regionális folyamatokkal függenek össze.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környe-

zetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 

érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, ért-

sék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld 

sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méretei-

ről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyság-

rendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. 

Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi 

megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus infor-

mációhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésé-

re, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális isme-

reteiket. Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni föld-

rajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, 

szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismerete-

ikhez 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. 

 

 

 



 

 

 

KÉMIA HELYI TANTERV 
7. évfolyam heti 1,5 óra. Éves óraszám 54 óra 

8. évfolyam heti 1,5 óra. Éves óraszám 54 óra 

 

7. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A kémia tárgya, kémiai kísérletek 4 óra 

2. Részecskék, halmazok, változások, keverékek 16 óra 

3. A részecskék szerkezete, tulajdonságai, vegyülettípusok 12 óra  

4. A kémiai reakciók típusai 14 óra  

5. Tanulókísérletekre, megfigyelésekre 3 óra 

6. Szabadon felhasználható  5 óra 

 Összesen: 54 óra 

 

8. évfolyam 

 

 
Tematikai egység Órakeret 

1. Élelmiszerek és az egészséges életmód 13 óra 

2. Kémia a természetben 12 óra 

3. Kémia az iparban 12 óra 

4. Kémia a háztartásban 14 óra 

5. Szabadon felhasználható 3 óra 

 Összesen: 54 óra 

 



 

 

7–8. évfolyam 

 

A kémia tárgyát képező makroszkópikus anyagi tulajdonságok és folyamatok okainak megér-

téséhez már a kémiai tanulmányok legelején szükség van a részecskeszemlélet kialakítására. 

A fizikai és kémiai változások legegyszerűbb értelmezése a Dalton-féle atommodell alapján 

történik, amely megengedi az atomokból kialakuló molekulák kézzel is megfogható model-

lekkel és kémiai jelrendszerrel (vegyjelekkel és képletekkel) való szimbolizálását, valamint a 

legegyszerűbb kémiai reakciók modellekkel való „eljátszását”, illetve szóegyenletekkel és 

képletekkel való leírását is. A mennyiségi viszonyok tárgyalása ezen a ponton csak olyan 

szinten történik, hogy a reakcióegyenlet két oldalán az egyes atomok számának meg kell 

egyezniük. A gyakorlati szempontból legfontosabbnak ítélt folyamatok itt a fizikai és kémiai 

változások, és ezeken belül a hőtermelő és hőelnyelő folyamatok kategóriáiba sorolhatók. Ez 

a modell megengedi a kémiailag tiszta anyagok és a keverékek megkülönböztetését, valamint 

a keverékek kémiailag tiszta anyagokra való szétválasztási módszereinek és ezek gyakorlati 

jelentőségének tárgyalását. A keverékek (elegyek, oldatok) összetételének megadása a tömeg- 

és térfogatszázalék felhasználásával történik. 

Az anyagszerkezeti ismeretek a továbbiakban a Bohr-féle atommodellre, illetve a Le-

wis-féle oktettszabályra építve fejleszthetők tovább. Ezek már megengedik a periódusos rend-

szer (egyszerűsített) elektronszerkezeti alapon való értelmezését. Ebből kiindulva az egyszerű 

ionok elektronleadással, illetve -felvétellel való képződése is magyarázható. A molekulák 

kialakulása egyszeres és többszörös kovalens kötésekkel mutatható be. A 7–8. évfolyamon a 

kötés- és a molekulapolaritás fogalma nincs bevezetve, csak a „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv szerint a „vízoldékony”, „zsíroldékony” és „kettős oldékonyságú” anyagok 

különböztetendők meg. A fémek jellegzetes tulajdonságai az atomok közös, könnyen elmoz-

duló elektronjaival értelmezhetők. 

Abból a célból, hogy a rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű sztöchiometriai 

számításokat tudjanak végezni, a tanulóknak a 7–8. évfolyamon meg kell ismerkedniük az 

anyagmennyiség fogalmával is. Ennek bevezetése megerősíti a részecskeszemléletet, ameny-

nyiben megtanulják, hogy a kémiai reakciók során a részecskék száma (és nem a tömege) a 

meghatározó. Szemléletes hasonlatokkal rá kell vezetni a diákokat arra, hogy e részecskék 

tömege általában olyan kicsi, hogy hagyományos mérlegeken csak nagyon nagy számú ré-

szecske együttes tömege mérhető. Az egyes kémiai reakciók megismerésekor pedig az egy-

mással maradéktalanul reakcióba lépő, vagy bizonyos mennyiségű termék előállításához 

szükséges anyagmennyiségek kiszámítását is gyakorolják. 

A redoxireakciók tárgyalása ezeken az évfolyamokon az égés jelenségéből indul ki, s 

az oxidáció és a redukció értelmezése is csak oxigénátmenettel történik. A redukció legfonto-

sabb példáit az oxidokból kiinduló fémkohászat alapegyenletei nyújtják. A savak és bázisok 

jellemzésére és a sav-bázis reakciók magyarázatára a 7–8. évfolyamon a disszociáció 

(Arrhenius-féle) elmélete szolgál. Ennek során kiemelt szerepet kapnak a gyakorlatban is fon-

tos információk: a savak vizes oldatai savas kémhatásúak, a bázisok vizes oldatai lúgos kém-

hatásúak, a kémhatás indikátorokkal vizsgálható és a pH-skála segítségével számszerűsíthető; 

a savak és lúgok vizes oldatai maró hatásúak, a savak és bázisok vizes oldatai só és víz kelet-

kezése mellett közömbösítési reakcióban reagálnak egymással. A megismert kémiai anyagok 

és reakciók áttekintését rövid, rendszerező jellegű csoportosítás segíti. 

A szervetlen kémiai ismeretek tárgyalása és a szerves vegyületek néhány 
csoportjának bevezetése ezen a szinten csak a hétköznapok világában való eligazodást 
szolgálja. A természeti és az ember által alakított környezet gyakorlati szempontból fontos 
anyagainak és folyamatainak megismerése az előfordulásuk és a mindennapi életünkben 
betöltött szerepük alapján csoportosítva történik. A környezetkémiai témák közül már ebben 
az életkorban szükséges a fontosabb szennyezőanyagok és eredetük ismerete. 



 

 

A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt „M” betűvel vannak jelölve a 
módszertani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok (a 
teljesség igénye nélkül és nem kötelező jelleggel). Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi 
élettel való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek, problémák és alkalmazások 
tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos információ-
feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési módszerek 
megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megengedőket (egyéni, 
pár- és csoportmunkák, tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk, versenyek). Meg kell 
követelni, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, 
online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk 
megőrzésére és felidézésére alkalmas. 

A jelen kerettanterv a 7–8. évfolyamra előírt 108 kémiaóra 90%-ának megfelelő (azaz 
97 órányi) tananyagot jelöl ki, míg 11 kémiaóra tananyaga szabadon tervezhető. 
 
 

Tematikai egység A kémia tárgya, kémiai kísérletek 

Órakeret 

4 óra 

 

Előzetes tudás 
Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmér-

sékletmérés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető 

módszereinek és szerepének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének 

bemutatása a mai világban. A kémiai kísérletezés bemutatása, megsze-

rettetése, a kísérletek tervezése, a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A 

biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak ki-

alakítása. A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem sza-

bályai alkalmazásának készségszintű elsajátítása. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége az 

ókortól a mai társadalomig. A 

kémia szerepe a mindennapi éle-

tünkben. A kémia felosztása, főbb 

területei.  

 

Kémiai kísérletek 

A kísérletek célja, tervezése, rög-

zítése, tapasztalatok és következ-

tetések. A kísérletezés közben 

betartandó szabályok. Azonnali 

tennivalók baleset esetén. 

 

Laboratóriumi eszközök, vegysze-

A kémia tárgyának és a kémia 

kísérletes jellegének ismerete, a 

kísérletezés szabályainak megér-

tése. Egyszerű kísérletek szabá-

lyos és biztonságos végrehajtása. 

M
5
: Információk a vegy- és a 

gyógyszeriparról, tudományos 

kutatómunkáról. 

Baleseti szituációs játékok. Kísér-

letek rögzítése a füzetben. 

Vegyszerek tulajdonságainak 

megfigyelése, érzékszervek sze-

repe: szín, szag (kézlegyezéssel), 

pl. szalmiákszesz, oldószerek, 

kristályos anyagok. Jelölések 

Biológia-egészségtan: 

ízlelés, szaglás, tapin-

tás, látás. 

 

Fizika: a fehér fény 

színekre bontása, a 

látás fizikai alapjai. 

                                                 
5
 Az M betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az 

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 



 

 

rek 

Alapvető laboratóriumi eszközök. 

Szilárd, folyadék- és  

gáz halmazállapotú vegyszerek 

tárolása. Vegyszerek veszélyes-

ségének jelölése. 

felismerése a csomagolásokon, 

szállítóeszközökön. A laboratóri-

umi eszközök kipróbálása egysze-

rű feladatokkal, pl. térfogatmérés 

főzőpohárral, mérőhengerrel, 

indikátoros híg lúgoldat híg sav-

val, majd lúggal való elegyítése a 

színváltozás bemutatására. Labo-

ratóriumi eszközök csoportosítása 

a környezettel való anyagátmenet 

szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísér-

let. 

 

 

Tematikai egység Részecskék, halmazok, változások, keverékek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, 

halmazállapot-változások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak 

kialakulásának bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni 

atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel 

és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. Az állapotjelzők, a hal-

mazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése. 

A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani 

jellemzőinek megértése. A kémiai változások leírása szóegyenletekkel. 

Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása és ennek alapján vegyje-

lekkel írt reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek 

közötti különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és 

alkalmazása. A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét 

példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra vonatkozóan. Az ösz-

szetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása. Keverékek szét-

választásának kísérleti úton való elsajátítása. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Részecskeszemlélet a kémiában 

Az atom szó eredete és a daltoni 

atommodell. Az egyedi részecs-

kék láthatatlansága, modern mű-

szerekkel való érzékelhetőségük. 

A részecskék méretének és szá-

mának szemléletes tárgyalása. 

 

Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag fogal-

ma. Azonos/különböző atomok-

A részecskeszemlélet elsajátítása. 

Képletek szerkesztése. 

M: Diffúziós kísérletek: pl. sza-

gok, illatok terjedése a levegőben, 

színes kristályos anyag oldódása 

vízben. 

A vegyjelek gyakorlása az eddig 

megismert elemeken, újabb ele-

mek bevezetése, pl. az ókor hét 

féme, érdekes elemfelfedezések 

története. Az eddig megismert 

Biológia-egészségtan: 

emberi testhőmérséklet 

szabályozása, légkör, 

talaj és termőképessé-

ge. 

 

Fizika: tömeg, térfo-

gat, sűrűség, energia, 

halmazállapotok jel-

lemzése, egyensúlyi 

állapotra törekvés, 



 

 

ból álló kémiailag tiszta anyagok: 

elemek/vegyületek. Az elemek 

jelölése vegyjelekkel (Berzelius). 

Több azonos atomból álló ré-

szecskék képlete. Vegyületek 

jelölése képletekkel. A mennyi-

ségi viszony és az alsó index je-

lentése. 

 

Molekulák 

A molekula mint atomokból álló 

önálló részecske. A molekulákat 

összetartó erők (részletek nélkül). 

vegyületek vegyjelekkel való 

felírása, bemutatása. 

Egyszerű molekulák szemlélteté-

se modellekkel vagy számítógé-

pes grafika segítségével. Moleku-

lamodellek építése. Műszeres 

felvételek molekulákról. 

termikus egyensúly, 

olvadáspont, forrás-

pont, hőmérséklet, 

nyomás, mágnesesség, 

hőmérséklet mérése, 

sűrűség mérése és 

mértékegysége, testek 

úszása, légnyomás 

mérése, tömegmérés, 

térfogatmérés. 

 

Földrajz: vizek, talaj-

típusok. 

 

Matematika: százalék-

számítás. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: őskorban, 

ókorban ismert fémek. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó 

fizikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a gáz-

halmazállapotok jellemzése, a 

kapcsolódó fizikai változások. 

Olvadáspont, forráspont. A fázis 

fogalma. 

 

Kémiai változások (kémiai reak-

ciók) 

Kémiai reakciók. A kémiai és a 

fizikai változások megkülönböz-

tetése. Kiindulási anyag, termék. 

 

Hőtermelő és hőelnyelő változá-

sok 

A változásokat kísérő hő. 

Hőtermelő és hőelnyelő folyama-

tok a rendszer és a környezet 

szempontjából. 

 

Az anyagmegmaradás törvénye 

A kémiai változások leírása 
szóegyenletekkel, kémiai jelekkel 
(vegyjelekkel, képletekkel). 
Mennyiségi viszonyok 
figyelembevétele az egyenletek 
két oldalán. Az 
anyagmegmaradás törvénye. 

A fizikai és a kémiai változások 

jellemzése, megkülönböztetésük. 

Egyszerű egyenletek felírása. 

M: Olvadás- és forráspont méré-

se. Jód szublimációja. Illékony-

ság szerves oldószereken bemu-

tatva, pl. etanol. Kétfázisú rend-

szerek bemutatása: jég és más 

anyag olvadása, a szilárd és a 

folyadékfázisok sűrűsége. 

Pl. vaspor és kénpor keverékének 

szétválasztása mágnessel, illetve 

összeolvasztása. 

Égés bemutatása. Hőelnyelő vál-

tozások bemutatása hőmérséklet 

mérése mellett, pl. oldószer pá-

rolgása, hőelnyelő oldódás. In-

formációk a párolgás szerepéről 

az emberi test hőszabályozásá-

ban. 

Az anyagmegmaradás törvényé-

nek tömegméréssel való demonst-

rálása, pl. színes csapadékképző-

dési reakciókban. 

Egyszerű számítási feladatok az 

anyagmegmaradás (tömegmeg-

maradás) felhasználásával. 



 

 

Komponens 

Komponens (összetevő), a kom-

ponensek száma. A komponensek 

változó aránya. 

 

Elegyek és összetételük 

Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek 

összetétele: tömegszázalék, térfo-

gatszázalék. Tömegmérés, térfo-

gatmérés. A teljes tömeg egyenlő 

az összetevők tömegének össze-

gével, térfogat esetén ez nem 

mindig igaz. 

 

Oldatok 

Oldhatóság. Telített oldat. Az 

oldhatóság változása a hőmérsék-

lettel. Rosszul oldódó anyagok. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv. 

Elegyek és oldatok összetételének 

értelmezése. Összetételre vonat-

kozó számítási feladatok megol-

dása. 

M: Többfázisú keverékek előállí-

tása: pl. porkeverékek, nem ele-

gyedő folyadékok, korlátozottan 

oldódó anyagok, lőpor. 

Szörp, ecetes víz, víz-alkohol 

elegy készítése. Egyszerű számí-

tási feladatok tömeg- és térfogat-

százalékra, pl. üdítőital cukortar-

talmának, ételecet ecetsavtartal-

mának, bor alkoholtartalmának 

számolása. 

Adott tömegszázalékú vizes olda-

tok készítése pl. cukorból, illetve 

konyhasóból. Anyagok oldása 

vízben és étolajban. Információk 

gázok oldódásának hőmérséklet- 

és nyomásfüggéséről példákkal 

(pl. keszonbetegség, magashegyi 

kisebb légnyomás következmé-

nyei). 

 

Keverékek komponenseinek szét-

választása 

Oldás, kristályosítás, ülepítés, 

dekantálás, szűrés, bepárlás, 

mágneses elválasztás, desztillá-

ció, adszorpció. 

 

A levegő mint gázelegy 

A levegő térfogatszázalékos ösz-

szetétele. 

 

Néhány vizes oldat 

Édesvíz, tengervíz (sótartalma 

tömegszázalékban), vérplazma 

(oldott anyagai). 

 

Szilárd keverékek 

Szilárd keverék (pl. só és homok, 

vas és kénpor, sütőpor, bauxit, 

gránit, talaj). 

Keverékek szétválasztásának 

gyakorlása. Kísérletek szabályos 

és biztonságos végrehajtása. 

M: Egyszerű elválasztási felada-

tok megtervezése és/vagy kivite-

lezése, pl. vas- és alumíniumpor 

szétválasztása mágnessel, színes 

filctoll festékanyagainak szétvá-

lasztása papírkromatográfiával. 

Információk a desztillációról és 

az adszorpcióról: pl. pálinkafő-

zés, kőolajfinomítás, a Telkes-

féle – tengervízből ivóvizet készí-

tő – labda, orvosi szén, dezodo-

rok, szilikagél. 

Információk a levegő komponen-

seinek szétválasztásáról. 

Sós homokból só kioldása, majd 

bepárlás után kristályosítása. In-

formációk az étkezési só tenger-

vízből történő előállításáról. 

Valamilyen szilárd keverék kom-

ponenseinek vizsgálata, kimutatá-

sa. 



 

 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, 

vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő 

és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, ol-

dat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 

 

 

Tematikai egység 
A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípu-

sok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektro-

nok számának, illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. Az 

anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése. 

Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemes-

gáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anya-

gok besorolása legfontosabb vegyülettípusokba. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az atom felépítése 

Atommodellek a Bohr-modellig. 

Atommag és elektronok. Elektro-

nok felosztása törzs- és vegyér-

tékelektronokra. Vegyértékelekt-

ronok jelölése a vegyjel mellett 

pontokkal, elektronpár esetén 

vonallal. 

 

A periódusos rendszer 

Története (Mengyelejev), felépí-

tése. A vegyértékelektronok szá-

ma és a kémiai tulajdonságok 

összefüggése a periódusos rend-

szer 1., 2. és 13–18. (régebben 

főcsoportoknak nevezett) csoport-

jaiban. Fémek, nemfémek, félfé-

mek elhelyezkedése a periódusos 

rendszerben. Magyar vonatkozású 

elemek (Müller Ferenc, Hevesy 

György). Nemesgázok elektron-

szerkezete. 

 

Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és 

mértékegysége. Avogadro-

állandó. Atomtömeg, moláris 

tömeg és mértékegysége, kapcso-

lata a fizikában megismert tömeg 

A periódusos rendszer szerepének 

és az anyagmennyiség fogalmá-

nak a megértése. Képletek szer-

kesztése, anyagmennyiségre vo-

natkozó számítási feladatok meg-

oldása. 

M: Vegyértékelektronok jelölé-

sének gyakorlása. 

Információ a nemesgázok kémiai 

viselkedéséről. 

Az elemek moláris tömegének 

megadása a periódusos rendszer-

ből leolvasott atomtömegek alap-

ján. Vegyületek moláris tömegé-

nek kiszámítása az elemek molá-

ris tömegéből. A kiindulási anya-

gok és a reakciótermékek anyag-

mennyiségeire és tömegeire vo-

natkozó egyszerű számítási fela-

datok. 

A 6·10
23

 db részecskeszám nagy-

ságának érzékeltetése szemléletes 

hasonlatokkal. 

Fizika: tömeg, töltés, 

áramvezetés, természet 

méretviszonyai, atomi 

méretek. 



 

 

mértékegységével. 

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-elektronszerkezet 

elérése elektronok leadásával, 

illetve felvételével: kation, illetve 

anion képződése. Ionos kötés. 

Ionos vegyületek képletének je-

lentése. 

 

Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet 

elérése az atomok közötti közös 

kötő elektronpár létrehozásával. 

Egyszeres és többszörös kovalens 

kötés. Kötő és nemkötő elektron-

párok, jelölésük vonallal. Mole-

kulák és összetett ionok kialaku-

lása.  

 

Fémes kötés  

Fémek és nemfémek megkülön-

böztetése tulajdonságaik alapján. 

Fémek jellemző tulajdonságai. A 

fémes kötés, az áramvezetés ér-

telmezése az atomok közös, 

könnyen elmozduló elektronjai 

alapján. Könnyűfémek, nehézfé-

mek, ötvözetek. 

Az ionos, kovalens és fémes kö-

tés ismerete, valamint a köztük 

levő különbség megértése. Képle-

tek szerkesztése. Egyszerű mole-

kulák szerkezetének felírása az 

atomok vegyérték-

elektronszerkezetének ismereté-

ben az oktettelv felhasználásával. 

Összetételre vonatkozó számítási 

feladatok megoldása. 

M: Só képződéséhez vezető reak-

cióegyenletek írásának gyakorlá-

sa a vegyértékelektronok számá-

nak figyelembevételével (a perió-

dusos rendszer segítségével). Io-

nos vegyületek képletének szer-

kesztése. Ionos vegyületek tö-

megszázalékos összetételének 

kiszámítása. 

Molekulák elektronszerkezeti 

képlettel való ábrázolása, kötő és 

nemkötő elektronpárok feltünte-

tésével. Példák összetett ionokra, 

elnevezésükre. 

Összetett ionok keletkezésével 

járó kísérletek, pl. alkáli- és alká-

liföldfémek reakciója vízzel. 

Kísérletek fémekkel, pl. fémek 

megmunkálhatósága, alumínium 

vagy vaspor égetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyi-

ség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 

 



 

 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók típusai 

Órakeret 

14 óra 

 

Előzetes tudás 
Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett 

és biztonságos kísérletezési képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű reak-

cióegyenletek rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése hétköz-

napi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, 

megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok általánosítása 

(pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), ennek 

alkalmazása kísérletekben. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Egyesülés 

Egyesülés fogalma, példák. 

 

Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 

 

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, 

redukció 

Az égés mint oxigénnel történő 

kémiai reakció. Robbanás. Töké-

letes égés, nem tökéletes égés és 

feltételei. Rozsdásodás. Korrózió. 

Az oxidáció mint oxigénfelvétel. 

A redukció mint oxigénleadás. A 

redukció ipari jelentősége. A CO-

mérgezés és elkerülhetősége, a 

CO-jelzők fontossága. Tűzoltás, 

felelős viselkedés tűz esetén. 

Az egyesülés, bomlás, égés, oxi-

dáció, redukció ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek rendezése, 

kísérletek szabályos és biztonsá-

gos végrehajtása. 

M: Pl. hidrogén égése, alumíni-

um és jód reakciója. 

Pl. mészkő, cukor, kálium-

permanganát, vas-oxalát 

hőbomlása, vízbontás. 

Pl. szén, faszén, metán (vagy más 

szénhidrogén) égésének vizsgála-

ta. Égéstermékek kimutatása. 

Annak bizonyítása, hogy oxigén-

ben gyorsabb az égés. Robbanás 

bemutatása, pl. alkohol gőzével 

telített PET-palack tartalmának 

meggyújtása. Savval tisztított, 

tisztítatlan és olajos szög vízben 

való rozsdásodásának vizsgálata. 

Az élő szervezetekben végbeme-

nő anyagcsere-folyamatok során 

keletkező CO2-gáz kimutatása 

indikátoros meszes vízzel. Ter-

mitreakció. Levegőszabályozás 

gyakorlása Bunsen- vagy más 

gázégőnél: kormozó és szúróláng. 

Izzó faszén, illetve víz tetején égő 

benzin eloltása, értelmezése az 

égés feltételeivel. Reakcióegyen-

letek írásának gyakorlása. 

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere. 

 

Fizika: hő. 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok Savak, lúgok és a sav-bázis reak-



 

 

Savak és lúgok, disszociációjuk 

vizes oldatban, Arrhenius-féle 

sav-bázis elmélet. pH-skála, a pH 

mint a savasság és lúgosság mér-

tékét kifejező számérték. Indiká-

torok. 

 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Savak és lúgok alapvető reakciói. 

 

Közömbösítési reakció, sók kép-

ződése 

Közömbösítés fogalma, példák 

sókra. 

cióik ismerete, ezekkel kapcsola-

tos egyenletek rendezése, kísérle-

tek szabályos és biztonságos vég-

rehajtása. 

M: Háztartási anyagok kémhatá-

sának vizsgálata többféle indiká-

tor segítségével. Növényi alap-

anyagú indikátor készítése. 

Kísérletek savakkal (pl. sósavval, 

ecettel) és pl. fémmel, mészkővel, 

tojáshéjjal, vízkővel. Információk 

arról, hogy a sav roncsolja a fo-

gat. Kísérletek szénsavval, a 

szénsav bomlékonysága. Megfor-

dítható reakciók szemléltetése. 

Víz pH-jának meghatározása ál-

lott és frissen forralt víz esetén. 

Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-

oldat pH-jának vizsgálata. Annak 

óvatos bemutatása, hogy mit tesz 

a 0,1 mol/dm
3
-es NaOH-oldat a 

bőrrel. 

Különböző töménységű savolda-

tok és lúgoldatok összeöntése 

indikátor jelenlétében, a keletke-

ző oldat kémhatásának és pH-

értékének vizsgálata. Reakció-

egyenletek írásának gyakorlása. 

Egyszerű számítási feladatok kö-

zömbösítéshez szükséges oldat-

mennyiségekre. 

A kémiai reakciók egy általános 

sémája 

 nemfémes elem égése (oxidá-

ció, redukció) → égéstermék: 

nemfém-oxid → nemfém-

oxid reakciója vízzel → sav-

oldat (savas kémhatás) 

 fémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: 

fém-oxid → fém-oxid reakci-

ója vízzel → lúgoldat (lúgos 

kémhatás)  

 savoldat és lúgoldat összeön-

tése (közömbösítési reakció) 

→ sóoldat (ionvegyület, 

amely vízben jól oldódik, 

vagy csapadékként kiválik).  

 kémiai reakciók sebességének 

Az általánosítás képességének 

fejlesztése típusreakciók segítsé-

gével. 

M: Foszfor égetése, az égéster-

mék felfogása és vízben oldása, 

az oldat kémhatásának vizsgálata. 

Kalcium égetése, az égésterméket 

vízbe helyezve az oldat kémhatá-

sának vizsgálata. Kémcsőben 

lévő, indikátort is tartalmazó, 

kevés NaOH-oldathoz sósav ada-

golása az indikátor színének 

megváltozásáig, oldat bepárlása. 

Szódavíz (szénsavas ásványvíz) 

és meszes víz összeöntése indiká-

tor jelenlétében. 



 

 

változása a hőmérséklettel 

(melegítés, hűtés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, 

közömbösítés. 

 

 

Tematikai egység Élelmiszerek és az egészséges életmód 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismere-

te, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok 

besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az 

élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben előfor-

duló, a konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve 

elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai reakciókat 

jelent. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvan-

titatív szemlélet elsajátítása. A tápanyagok összetételére és energiaérté-

kére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása. Az objektív tájé-

koztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd 

kialakulása a szenvedélybetegségekkel szemben. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek 

Szerves és szervetlen anyagok 

megkülönböztetése.  

 

Szénhidrátok 

Elemi összetétel és az elemek 

aránya. A „hidrát” elnevezés tu-

dománytörténeti magyarázata. 

Egyszerű és összetett szénhidrát-

ok. Szőlőcukor (glükóz, 

C6H12O6), gyümölcscukor (fruk-

tóz), tejcukor (laktóz), répacukor 

(szacharóz). Biológiai szerepük. 

Méz, kristálycukor, porcukor. 

Mesterséges édesítőszerek. Ke-

ményítő és tulajdonságai, növényi 

tartalék-tápanyag. Cellulóz és 

tulajdonságai, növényi rostanyag. 

 

Fehérjék 

Elemi összetétel. 20-féle alapve-

gyületből felépülő óriásmoleku-

lák. Biológiai szerepük (enzimek 

és vázfehérjék). Fehérjetartalmú 

Az élelmiszerek legfőbb összete-

vőinek, mint szerves vegyületek-

nek az ismerete és csoportosítása. 

M: Tömény kénsav (erélyes víz-

elvonó szer) és kristálycukor 

reakciója. Keményítő kimutatása 

jóddal élelmiszerekben. Csiriz 

készítése. Karamellizáció. 

Tojásfehérje kicsapása magasabb 

hőmérsékleten, illetve sóval. 

Oldékonysági vizsgálatok, pl. 

étolaj vízben való oldása tojás-

sárgája segítségével, majonézké-

szítés. Információk a margarin-

ról, szappanfőzésről. 

Alkoholok párolgásának bemuta-

tása. Információk mérgezési ese-

tekről. Ecetsav kémhatásának 

vizsgálata, háztartásban előfordu-

ló további szerves savak bemuta-

tása. 

Biológia-egészségtan: 

az élőlényeket felépítő 

főbb szerves és szer-

vetlen anyagok, 

anyagcsere-

folyamatok, tápanyag. 

 

Fizika: a táplálékok 

energiatartalma. 



 

 

élelmiszerek. 

 

Zsírok, olajok 

Elemi összetételük. Megkülön-

böztetésük. Tulajdonságaik. Étolaj 

és sertészsír, koleszterintartalom, 

avasodás, kémiailag nem tiszta 

anyagok, lágyulás. 

 

Alkoholok és szerves savak 

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A 

glikol, a denaturált szesz és a me-

tanol erősen mérgező hatása. Ece-

tesedés. Ecetsav. 

Az egészséges táplálkozás 

Élelmiszerek összetétele, az ösz-

szetétellel kapcsolatos táblázatok 

értelmezése, ásványi sók és 

nyomelemek. Energiatartalom, 

táblázatok értelmezése, használa-

ta. Sportolók, diétázók, fogyókú-

rázók táplálkozása. Zsír- és ví-

zoldható vitaminok, a C-vitamin. 

Tartósítószerek. 

 

Szenvedélybetegségek 

Függőség. Dohányzás, nikotin. 

Kátrány és más rákkeltő anyagok, 

kapcsolatuk a tüdő betegségeivel. 

Alkoholizmus és kapcsolata a máj 

betegségeivel. „Partidrogok”, 

egyéb kábítószerek. 

Az egészséges életmód kémiai 

szempontból való áttekintése, 

egészségtudatos szemlélet kiala-

kítása. 

M: Napi tápanyagbevitel vizsgá-

lata összetétel és energia szem-

pontjából. Üdítőitalok kémhatá-

sának, összetételének vizsgálata a 

címke alapján. Információk 

Szent-Györgyi Albert munkássá-

gáról. 

Pl. elriasztó próbálkozás kátrány-

foltok oldószer nélküli eltávolítá-

sával. Információk a drog- és 

alkoholfogyasztás, valamint a 

dohányzás veszélyeiről. Informá-

ciók Kabay János munkásságá-

ról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, do-

hányzás, alkoholizmus, drog. 

 



 

 

 

Tematikai egység Kémia a természetben 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biz-

tonságos kísérletezés. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai 

tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanu-

ló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a 

természeti környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak értelme-

zéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok magyarázatá-

hoz. A levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és 

hatásainak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek, illetve 

attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a szennye-

zéshez való hozzájárulását. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a 

csillagokban. 

 

Légköri gázok 

A légkör összetételének ismétlése 

(N2, O2, CO2, H2O, Ar). Tulaj-

donságaik, légzés, fotoszintézis, 

üvegházhatás, a CO2 mérgező 

hatása. 

 

Levegőszennyezés 

Monitoring rendszerek, határérté-

kek, riasztási értékek. Szmog. O3, 

SO2, NO, NO2, CO2, CO, szálló 

por (PM10). Tulajdonságaik. For-

rásaik. Megelőzés, védekezés. 

Ózonpajzs. Az ózon mérgező 

hatása a légkör földfelszíni réte-

gében. A savas esőt okozó szeny-

nyezők áttekintése. 

A légköri gázok és a légszennye-

zés kémiai vonatkozásainak isme-

rete, megértése, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

M: Hidrogén égése, durranógáz-

próba. 

Annak kísérleti bemutatása, hogy 

az oxigén szükséges feltétele az 

égésnek. Lépcsős kísérlet gyer-

tyasorral. 

Pl. esővíz pH-jának meghatározá-

sa. Szálló por kinyerése levegő-

ből. Információk az elmúlt évti-

zedek levegővédelmi intézkedé-

seiről. 

Biológia-egészségtan: 

szaglás, tapintás, látás, 

környezetszennyezés, 

levegő-, víz- és talaj-

szennyezés, fenntart-

hatóság. 

 

Fizika: Naprendszer, 

atommag, a természet-

károsítás fajtáinak fi-

zikai háttere, elektro-

mos áram. 

 

Földrajz: ásványok, 

kőzetek, vizek, kör-

nyezetkárosító anya-

gok és hatásaik. 

Vizek 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, eső-

víz, ásványvíz, gyógyvíz, 

szennyvíz, desztillált víz, ioncse-

rélt víz, jég, hó. Összetételük, 

előfordulásuk, felhasználhatósá-

guk. A természetes vizek mint élő 

rendszerek. 

 

A vizek, ásványok és ércek kémi-

ai összetételének áttekintése; a 

vízszennyezés kémiai vonatkozá-

sainak ismerete, megértése, kör-

nyezettudatos szemlélet kialakítá-

sa. 

M: Különböző vizek bepárlása, a 

bepárlási maradék vizsgálata.  

Környezeti katasztrófák kémiai 



 

 

Vízszennyezés 

A Föld vízkészletének terhelése 

kémiai szemmel. A természetes 

vizeket szennyező anyagok (nit-

rát-, foszfátszennyezés, olaj-

szennyezés) és hatásuk az élővi-

lágra. A szennyvíztisztítás lépé-

sei. A közműolló. Élővizeink és 

az ivóvízbázis védelme. 

 

Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az érc fo-

galma. Magyarországi hegység-

képző kőzetek főbb ásványai. 

Mészkő, dolomit, szilikátásvá-

nyok. Barlang- és cseppkőképző-

dés. Homok, kvarc. Agyag és 

égetése. Porózus anyagok. Kő-

szén, grafit, gyémánt. Szikes tala-

jok. 

szemmel. 

Pl. ásvány- és kőzetgyűjtemény 

létrehozása. Ércek bemutatása. 

Kísérletek mészkővel, dolomittal 

és sziksóval, vizes oldataik kém-

hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszeny-

nyezés, vízszennyezés. 

 

 

Tematikai egység Kémia az iparban 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete, 

fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai 

átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az 

ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Né-

hány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint 

az előállított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonat-

kozású) felhasználásainak magyarázata (pl. annak megértése, hogy a 

mész építőipari felhasználása kémiai szempontból körfolyamat). Az 

energiatermelés kémiai vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, 

energiatakarékossági és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása 

a helyes viselkedésformákkal. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A vegyész és a vegyészmérnök 

munkája az iparban, a vegyipari 

termékek jelenléte mindennapja-

inkban. A vegyipar és a kémiai 

kutatás modern, környezetbarát 

irányvonalai. 

A tágabban értelmezett vegyipar 

főbb ágainak, legfontosabb ter-

mékeinek és folyamatainak isme-

rete, megértése, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

M: Információk a vegyipar jelen-

Biológia-egészségtan: 

fenntarthatóság, kör-

nyezetszennyezés, 

levegő-, víz- és talaj-

szennyezés. 

 



 

 

 

Vas- és acélgyártás 

A vas és ötvözeteinek tulajdonsá-

gai. A vas- és acélgyártás folya-

mata röviden. A vashulladék sze-

repe. 

 

Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. 

A folyamat energiaköltsége és 

környezetterhelése. Újrahasznosí-

tás. Az alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg tulajdon-

ságai. Újrahasznosítás. 

 

Papírgyártás 

A folyamat néhány lépése. Fajla-

gos faigény. Újrahasznosítás. 

 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. 

Műanyagok. Közös tulajdonsága-

ik. 

tőségéről, a vas- és acélgyártásról. 

Alumínium oxidációja a védőré-

teg leoldása után.  

Felhevített üveg formázása. In-

formációk az amorf szerkezetről 

és a hazai üveggyártásról. 

Információk a különféle felhasz-

nálási célú papírok előállításának 

környezetterhelő hatásáról. 

Információk a biopolimerek és a 

műanyagok szerkezetének hason-

lóságáról, mint egységekből fel-

épülő óriásmolekulákról. Infor-

mációk a műanyagipar nyers-

anyagairól. 

Fizika: az energia 

fogalma, mértékegy-

sége, energiatermelési 

eljárások, hatásfok, a 

környezettudatos ma-

gatartás fizikai alapjai, 

energiatakarékos eljá-

rások, energiatermelés 

módjai, kockázatai, 

víz-, szél-, nap- és 

fosszilis energiák, 

atomenergia, a termé-

szetkárosítás fajtáinak 

fizikai háttere, elekt-

romos áram. 

 

Földrajz: fenntartha-

tóság, környezetkáro-

sító anyagok és hatá-

saik, energiahordozók, 

környezetkárosítás. 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, 

nukleáris; előnyeik és hátrányaik. 

Becsült készletek. Csoportosítá-

suk a felhasználás szerint. Alter-

natív energiaforrások. 

 

Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, benzin, 

gázolaj. Kőolaj-finomítás. A leg-

fontosabb frakciók felhasználása. 

Kőszenek fajtái, széntartalmuk, 

fűtőértékük, koruk. Égésterméke-

ik. Az égéstermékek környezeti 

terhelésének csökkentése: porle-

választás, további oxidáció. Sza-

bályozott égés, Lambda-szonda, 

katalizátor. 

 

Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A bi-

omassza fő típusai energetikai 

szempontból. Összetételük, égés-

termékeik. Elgázosítás, folyékony 

tüzelőanyag gyártása. A biomasz-

Az energiaforrások áttekintése a 

kémia szempontjából, környezet-

tudatos szemlélet kialakítása. 

M: Robbanóelegy bemutatása, 

gázszag. Információk a kémiai 

szintézisek szerepéről az üzem-

anyagok előállításánál. 

Információk az egyén energiatu-

datos viselkedési lehetőségeiről, a 

hazai olajfinomításról és a meg-

újuló energiaforrások magyaror-

szági fölhasználásáról. 



 

 

sza mint ipari alapanyag a fosszi-

lis források helyettesítésére. 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolya-

mata: mészégetés, mészoltás, kar-

bonátosodás. A vegyületek tulaj-

donságai. Balesetvédelem. 

 

Gipsz és cement 

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. 

Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az 

égetett gipsz (modellgipsz) víz-

felvétele, kötése. Cementalapú 

kötőanyagok, kötési idő, nedvesen 

tartás. 

M: Információk a mész-, a gipsz- 

és a cementalapú építkezés során 

zajló kémiai reakciók szerepéről. 

A főbb lépések bemutatása, pl. a 

keletkező CO2-gáz kimutatása 

meszes vízzel, mészoltás kisebb 

mennyiségben. Információk a régi 

mészégetésről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, 

földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

 

 

Tematikai egység Kémia a háztartásban 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai 

reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulaj-

donságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti, szaksze-

rű jellemzése. Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabá-

lyok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, a til-

tott műveletek okainak megértése. A háztartási anyagok és vegyszerek 

szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjai-

nak ismeretében ezek gyakorlati alkalmazása. A háztartásban előforduló 

anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben 

is használható számolási feladatok megoldása. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak, lúgok és sók biztonságos 

használata 

Használatuk a háztartásban (ve-

szélyességi jelek). Ajánlott védő-

felszerelések. Maró anyagok. 

 

Savak 

Háztartási sósav. Akkumulátor-

sav. Ecet. Vízkőoldók: a mészkö-

vet és a márványt károsítják. 

 

Lúgok 

A háztartásban előforduló savak, 

lúgok és sók, valamint biztonsá-

gos használatuk módjainak elsajá-

títása. 

M: Pl. kénsavas ruhadarab szárí-

tása, majd a szövet roncsolódása 

nedvességre. Információk az 

élelmiszerekben használt gyenge 

savakról. 

Annak bizonyítása, hogy a tö-

mény lúg és az étolaj reakciója 

során a zsíroldékony étolaj 

Biológia-egészségtan: 

tudatos fogyasztói 

szokások, fenntartha-

tóság. 

 

Fizika: az energia fo-

galma, mértékegysége, 

elektromos áram. 



 

 

Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisz-

títók. Erős és gyenge lúgokat tar-

talmazó tisztítószerek. 

 

Sók 

Konyhasó. Tulajdonságai. Fel-

használása. Szódabikarbóna. Tu-

lajdonságai. Felhasználása. A 

sütőpor összetétele: szódabikar-

bóna és sav keveréke, CO2-gáz 

keletkezése. 

vízoldékonnyá alakul. 

Információk táplálékaink sótar-

talmáról és a túlzott sófogyasztás 

vérnyomásra gyakorolt hatásáról. 

Sütőpor és szódabikarbóna reak-

ciója vízzel és ecettel. Informáci-

ók a szódabikarbónával való 

gyomorsav-megkötésről. 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. Klór-

mész. Tulajdonságaik. A hipó 

(vagy klórmész) + sósav reakció-

jából mérgező Cl2-gáz keletkezik. 

A klórgáz tulajdonságai. A víz-

kőoldó és a klórtartalmú fehérí-

tők, illetve fertőtlenítőszerek 

együttes használatának tilalma. 

 

Mosószerek, szappanok, a vizek 

keménysége 

Mosószerek és szappanok, mint 

kettős oldékonyságú részecskék. 

A szappanok, mosószerek mosó-

hatásának változása a vízkemény-

ségtől függően. A víz keménysé-

gét okozó vegyületek. A vízlágyí-

tás módjai, csapadékképzés, ion-

csere. 

 

Csomagolóanyagok és hulladékok 

kezelése 

A csomagolóanyagok áttekintése. 

Az üveg és a papír mint újrahasz-

nosítható csomagolóanyag. Alu-

fólia, aludoboz. Az előállítás 

energiaigénye. Műanyagok jelö-

lése a termékeken. Élettartamuk. 

A háztatásban előforduló fertőtle-

nítő- és mosószerek, valamint 

biztonságos használatuk módjai-

nak elsajátítása. A csomagoló-

anyagok áttekintése, a hulladék-

kezelés szempontjából is, környe-

zettudatos szemlélet kialakítása. 

M: H2O2 bomlása, O2-gáz fejlő-

dése. Információk a háztartási 

vegyszerek összetételéről. Sem-

melweis Ignác tudománytörténeti 

szerepe. 

Információk a kettős 

oldékonyságú részecskékről. Víz-

lágyítók és adagolásuk különbsé-

ge mosógép és mosogatógép ese-

tében. Információk a foszfátos és 

foszfátmentes mosópor környe-

zetkémiai vonatkozásairól. 

Alumínium oldása savban és lúg-

ban. Információk: mi miben tá-

rolható, mi mosható mosogató-

gépben, mi melegíthető mikrohul-

lámú melegítőben. Információk a 

csomagolóanyagok szükségessé-

géről, a környezettudatos viselke-

désről. 

Műanyag égetése elrettentésként. 

Információk az iskola környékén 

működő hulladékkezelési rend-

szerekről. 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és nemesfémek. 

A réz (vörösréz) és ötvözetei 

(sárgaréz, bronz). Tulajdonságaik. 

Tudománytörténeti érdekességek. 

Az ezüst és az arany ún. tisztasá-

gának jelölése. Választóvíz, ki-

Kémiai információk ismerete a 

háztartásban található néhány 

további anyagról, azok biztonsá-

gos és környezettudatos kezelése. 

A háztartásban előforduló kémiai 

jellegű számítások elvégzési 

módjának elsajátítása. 



 

 

rályvíz. 

 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő 

szer. Szerves növényvédő szerek. 

Adagolás, lebomlás, várakozási 

idő. Óvintézkedések permetezés-

kor. A növények tápanyagigénye. 

Műtrágyák N-, P-, K-tartalma, 

vízoldékonysága, ennek veszé-

lyei. 

 

Az energia kémiai tárolása 

Energia tárolása kémiai (oxidá-

ció-redukció) reakciókkal. Szá-

razelemek, akkumulátorok. Mér-

gező fémsók, vegyületek begyűj-

tése. 

M: Réz és tömény salétromsav 

reakciója. 

A rézgálic színe, számítási felada-

tok permetlé készítésére és mű-

trágya adagolására. Információk a 

valós műtrágyaigényről. 

Információk a háztartásban hasz-

nált szárazelemekről és akkumu-

látorokról. A közvetlen áramter-

melés lehetősége tüzelőanyag-

cellában: H2 oxidációja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, 

csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, 

műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizi-

kai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyag-

mennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, 

sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísér-

leti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és 

szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállí-

tását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználá-

sának módjait. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos sze-

repet játszik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyérték-

elektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti 

képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 

Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja 

magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és 

vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek 

során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dol-

gozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változa-

tos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkal-

mazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi 

élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása 

során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenletei-

nek leírásában. 



 

 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előfor-

duló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, 

egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes kör-

nyezetének megóvásában. 

 

 

 
FIZIKA 

Kerettanterv által javasolt óraszámai 

Tematikai egységek 7-8. évfolyam 

Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások 7 

Hőtan 14 

Mozgások 17 

Energia 10 

Nyomás 14  

Elektromosság, mágnesség 16 

Optika, csillagászat 14 

Ismétlés, számonkérés 16 

 

Helyi tanterv 

 

7. osztály (heti 1,5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások 7 

Hőtan 14 

Mozgások 17 

Energia 10 

Nyomás - 

Elektromosság, mágnesség - 

Optika, csillagászat - 

Ismétlés, számonkérés 6 

Összesen 54 

 

8. osztály (heti 1,5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Természettudományos vizsgálati módszerek, kölcsönhatások - 

Hőtan - 

Mozgások - 

Energia - 

Nyomás 14 

Elektromosság, mágnesség 16 

Optika, csillagászat 14 

Ismétlés, számonkérés 10 

Összesen 54  



 

 

 

 

 



 

 

A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését 

megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által 

feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. A törvénysze-

rűségek harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát megcsodálva, 

bemutatja, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember 

szolgálatába állítását. Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel 

egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet összhangjá-

nak fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél 

kevésbé okozzunk sérülést.  

Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetünkben. A ter-

mészettudomány és a fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt helyének 

megértésére, a világ jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő rendszerbe fog-

lalására. A természet törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása gazdasági előnyö-

ket jelent, de ezen túl szellemi, esztétikai örömöt és harmóniát is kínál. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az 

azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk 

vezető megismerési módszereket. A fizika tanítása során azt is be kell mutatnunk, hogy a fel-

fedezések és az azok révén megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy kiemelkedő 

szellemóriás munkáját, hanem sok tudós századokat átfogó munkájának koherens, egymásra 

épülő tudásszövetét jelenítik meg. A törvények folyamatosan bővültek, és a modern tudomá-

nyos módszer kialakulása óta nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Az egyre nagyobb 

teljesítőképességű modellekből számos alapvető, letisztult törvény nőtt ki, amelyet a tanulmá-

nyok egymást követő szakaszai a tanulók kognitív képességeinek megfelelő gondolati és for-

mai szinten mutatnak be, azzal a célkitűzéssel, hogy a szakirányú felsőfokú képzés során el-

jussanak a választott terület tudományos kutatásának frontvonalába. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű megfi-

gyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű megjeleníté-

sével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú megfogalmazásá-

val. Ez utóbbi nélkülözhetetlen vonása a fizika tanításának, hiszen e tudomány fél évezred óta 

tartó diadalmenetének ez a titka.  

Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt tör-

vényeket a természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják 

igazolásuk vagy cáfolatuk módját. A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken ala-

puló érveléssel, amelynek része a megismert természeti törvények egy-egy tudománytörténeti 

fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak megvilágítása. A fizikában használatos model-

lek alkotásában és fejlesztésében való részvételről kapjanak vonzó élményeket és ismerkedje-

nek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató jelentőségével is. A tanulóknak fel kell 

ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az egészségügyi, az agrárgazdasági és 

a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkö-

rének megismerése. 

A gazdasági élet folyamatos fejlődése érdekében létfontosságú a fizika tantárgy kor-

szerű és további érdeklődést kiváltó tanítása. A tantárgy tanításának elő kell segítenie a köz-

vetített tudás társadalmi hasznosságának megértését és technikai alkalmazásának jelentőségét. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fizika eszközeinek elsajátítása nagy szellemi erő-

feszítést, rendszeres munkát igénylő tanulási folyamat. A Nemzeti Alaptanterv természetisme-

ret kompetenciában megfogalmazott fizikai ismereteket nem lehet egyenlő mélységben elsajá-

títatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal és mi az, 

amit mélyebben feldolgoz. Az „Alkalmazások” és a „Jelenségek” címszavak alatt felsorolt 

témák olyanok, amelyekről fontos, hogy halljanak a tanulók, de mindent egyenlő mélységben 

ebben az órakeretben nincs módunk tanítani. 



 

 

Ahhoz, hogy a fizika tantárgy tananyaga személyesen megérintsen egy fiatalt, a tanár-

nak tanítási módszereit a tanulók, tanulócsoportok igényeihez, életkori sajátosságaihoz, ké-

pességeik kifejlődéséhez és gondolkodásuk sokféleségéhez kell igazítani. A jól megtervezett 

megismerési folyamat segíti a tanulói érdeklődés felkeltését, a tanulási célok elfogadását és a 

tanulók aktív szerepvállalását is. A fizika tantárgy tanításakor a tanulási környezetet úgy kell 

tehát tervezni, hogy az támogassa a különböző aktív tanulási formákat, technikákat a tanuló-

csoport összetétele, mérete, az iskolákban rendelkezésre álló feltételek függvényében. Így 

lehet reményünk arra, hogy a megfelelő kompetenciák és készségek kialakulnak a fiatalokban. 

A kerettantervben több helyen teremtettünk lehetőséget, hogy a fizika tanítása során a diákok 

személyes aktivitására lehetőség nyíljon, ami feltétele a fejlesztésnek. A kerettanterv számos 

helyen tesz ajánlást fakultatív jellegű, kiscsoportos vagy önálló tanulói munkára, projektfela-

datra, amelyek otthoni és könyvtári munkával dolgozhatók ki. A kötelező órakereten kívül 

szervezett szakköri foglalkozásokon segítheti a tanár a tanulók felkészülését. Ezek feldolgozá-

sakor figyeljünk arra, hogy kapcsolódjanak az egyes tanulók személyes érdeklődéséhez, to-

vábbtanulási irányához. 

A tehetséges diákok egy részének nincs lehetősége, hogy hat vagy nyolc osztályos 

gimnáziumba járjon, bár egyértelműen felfedezhető a reál-műszaki érdeklődése. Az ilyen fia-

talok számára kínál az érdeklődésüknek megfelelő optimális felkészülési és fejlődési progra-

mot az általános iskolában a jelen kerettanterv, amelynek szerves folytatása a négy évfolya-

mos tehetséggondozó gimnáziumok fizika tanterve. A négy évfolyamos tehetséggondozó 

gimnáziumok sajátos lehetősége, hogy a különböző iskolákból érkező tanulók tudását egysé-

ges szintre hozzák, ezt követően megfelelő fizikaképzésben részesüljenek, hogy felkészülje-

nek a továbbtanulásra. 

 

7–8. évfolyam 

 

Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7–8. évfolyamon a fizika tan-

tárgy célja a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, tudásvágy megerősítése, a ko-

rábbi évek környezetismeret és természetismeret tantárgyai során szerzett tudás továbbépítése, 

a természettudományos kompetencia fejlesztése a NAT Ember és Természet műveltségterüle-

te előírásainak megfelelően. 

A kerettanterv összeállításának fő szempontjai: 

 az ismeretek megalapozása; 

 a fogalmak elmélyítése kísérleti tapasztalatokkal; 

 megfelelő időkeret biztosítása tanulói kísérletek, mérések elvégzésére; 

 az általános iskolai alap-kerettantervhez képest néhány további fogalom 

bevezetése, amelyek a későbbi évfolyamok munkáját alapozzák meg; 

 a témakörök nem teljes igényű feldolgozása, feltételezve, hogy a felsőbb (9–12.) 

évfolyamokon lehetőség lesz a magasabb szintű újratárgyalásra. 

Ezeket a célkitűzéseket akkor lehet ideálisan megvalósítani, ha a rendelkezésre álló 

óraszám a 8. évfolyamon is heti 2 óra. Az alábbi kerettantervet ennek ellenére az ajánlott óra-

keretnek megfelelően készítettük el. (Azokban az iskolákban, ahol a 8. osztályban emelt óra-

számot tudnak biztosítani, ajánljuk a „Természettudományos vizsgálati módszerek” témára 

további 2, a „Fénytan, csillagászat” témára további 1, a „Hőtan” témára további 5, a mozgá-

sok témakörre további 6, az „Energiák” témakörre további 2, a „Nyomás” témakörre további 

3, végül az „Elektromosság, mágnesség” témakörre további 2 óra ráfordítását. A még fennma-

radó 6 órát az ismeretek elmélyítését szolgáló, a tanulók életkorához illő, kreativitásuknak 

teret hagyó projektmunkára fordíthatja a tanár.) A 8. évfolyam kedvezőtlen órakerete mellett 

az utolsó fejezetek anyagának csökkentését az egyéb iskolatípusok tematikájához képest az is 



 

 

indokolja, hogy az iskolaváltó gyerekek tanulási kedve a középiskolai felvételiket követő ta-

vaszi időszakban minimálisra csökken. 

 

Az elsődleges cél azoknak a tevékenységeknek a gyakorlása, amelyek minden tanulót 

képessé tesznek a megismerési formák elsajátítására és növekvő önállóságú alkalmazására. 

Nagyon fontos, hogy a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten, de lehetőleg 

minden életkorban játékosan és minél sokszínűbben (mozgásos, hangi, képi csatornákon, 

egyénileg és csoportosan, de mindenképpen aktívan közreműködve) szerezzenek élményeket 

és tapasztalatot a legalapvetőbb jelenségekről. Csak a megfelelő mennyiségű, igazi tapaszta-

láson alapuló ismeret összegyűjtése után alkossák meg az ezek mélyebb feldolgozásához 

szükséges fogalomrendszert. Konkrét megfigyelésekkel, kísérletekkel a maguk szellemi fejlő-

dési szintjén önmaguk fedezzék fel, hogy a világnak alapvető törvényszerűségei és szabályai 

vannak. Az így megszerzett ismeretek nyújtanak kellő alapot ahhoz, hogy azokból általánosít-

ható fogalmakat alkossanak, s azokon a későbbiekben magasabb szintű gondolati műveleteket 

végezzenek. A tudás megalapozásának az elsajátított ismeretek mennyisége mellett fontos 

kérdése a fogalmi szintek minősége. A fogalomalkotás, az elvonatkoztatás, az összefüggések 

felismerése és működtetése csak akkor lehet sikeres, ha valódi tartalommal bíró fogalmakra 

épülnek. Ennek érdekében a tanulóknak biztosítani kell a minél személyesebb tapasztalásra, a 

gyakorlatra, kísérletekre épülő közvetlen ismeretszerzést. Ennek a fogalmi tanuláshoz viszo-

nyított aránya 1214 éves korig nem csökkenhet 50% alá. 

Amikor valóban új probléma megoldására kényszerül, a felnőttek többsége is azokhoz 

a mélyen gyökerező megismerési formákhoz nyúl, amelyeket már több-kevesebb sikerrel 

gyermekkorukban is gyakoroltak, azokat a gondolkodási műveleteket próbálják végig, ame-

lyeket az iskolában készségszinten elsajátítottak. A természetről szerzendő ismeretek megala-

pozásakor ezeket a megismerési lépcsőfokokat kell kiépíteni. Ezt pedig a mindennapokban 

előforduló szituációkhoz hasonló – ismeretlen – problémahelyzetekben, és elsősorban a ter-

mészettudományos oktatás során lehet elérni. Természetesen vannak olyan alapvető ismeretek 

és tények, amelyeket mindenkinek tudnia kell. Fontos, hogy ezeket hatékonyan, és az eddigi-

eknél nagyobb mélységben sajátítsák el a tanulók, vagyis az ismereteiket valóban „birtokol-

ják”, a gyakorlatban is tudják használni. Az általános iskolai fizika olyan alapozó jellegű tan-

tárgy, amely csak a legfontosabb tudományos fogalmakkal foglalkozik. Azok folyamatos fej-

lesztésével, „érlelésével”, de főként a megismerési tevékenység gyakorlatával készíti fel a 

tanulókat arra, hogy a középiskolában a természettudományos tárgyak magasabb szintű meg-

ismeréséhez hozzákezdjenek. 

Egyforma hangsúlyt kell kapniuk a természettudomány alappilléreinek:  
– az ismeretanyag (elvek, tények, törvények, elméletek);  

– a tudományos megismerés folyamata (az a módszer, ahogyan feltárjuk a természet titkait); 

– az ismeretek, a mindennapi élet és a társadalmi gyakorlat kapcsolata (az egészség- és 

környezetvédelem, a technika és a társadalom kapcsolatrendszere) és  

– az a gondolkodási és viselkedési szokásrendszer, amely felelősségteljes, etikus magatartást, 

kreatív és kritikus gondolkodást biztosít.  

A spirálisan felépülő tartalomnak minden szinten meg kell felelnie a korosztály érdek-

lődésének, személyes világának. A tananyag feldolgozása így a tanulók érdeklődésére épül, a 

témák kifejtése egyre átfogóbb és szélesebb világképet nyújt. 

Az ismeretek időben tartós, akár ismeretlen helyzetekben is bevilágító eredményre ve-

zető előhívhatósága nagymértékben függ azok beágyazódásának minőségétől és kapcsolat-

rendszerének gazdagságától. Nem elég a tanulókkal a tananyag belső logikáját megismertetni, 

el is kell fogadtatni azt, amihez elengedhetetlen, hogy a felmerülő példák és problémák szá-

mukra érdekesek, az életükhöz kapcsolódók legyenek. A tanuló tehát nem csupán befogadó, 

hanem aktivitásával vissza is hat a tanulás folyamatára. Külön motivációs lehetőséget jelent, 

ha az adott tantárgy keretein belül – természetesen némi tanári irányítással – a tanulók maguk 



 

 

vethetnek fel és oldhatnak meg számukra fontos és izgalmas kérdéseket, problémákat. A leg-

nagyobb öröm, ha a megszerzett ismeretek a tanulók számára is nyilvánvaló módon hatéko-

nyan használhatóak. A feldolgozás akkor konzisztens, ha általa a jelenségek érthetővé, kiszá-

míthatóvá, és ezáltal – ami elsősorban a tizenévesek számára nagyon fontos lehet – irányítha-

tóvá, uralhatóvá is válnak. 

A fogalmi háló kiépítésének alapja a tanuló saját fogalmi készlete, amelyet részben 

önállóan, az iskolától függetlenül, részben pedig az iskolában (esetleg más tantárgy tanulása 

során) szerzett. A további ismeretek beépülését ebbe a rendszerbe döntően befolyásolja, hogy 

ez a tudás működőképes és ellentmondásmentes-e, illetve, hogy a meglévő ismeretek milyen 

hányada alapul a tapasztalati és tanult ismeretek félreértelmezésén, röviden szólva, tévképze-

ten. A fizika tantárgy a köznapi jelentésű fogalmakra építve kezdi el azok közelítését a tudo-

mányos használathoz. A legfontosabb, hogy a köznapi tapasztalat számszerű jellemzésében 

megragadjuk a mennyiségek (pl. sebesség, energiacsere) pillanatnyi értékeihez közelítő fo-

lyamatot, a lendület, az erő, a munka, az energia és a feszültség fogalmaiban az általánosítha-

tó vonásokat. A legnagyobb tanári és tanulói kihívás kategóriáját a „kölcsönhatásmentes 

mozgás” fogalma és társai jelentik. Ezek megszilárdítása a felsőbb osztályokban, sőt sokszor 

a felsőfokú tanulmányokban következhet be. 

Az értő tanulás feltétele az is, hogy az ismeretek belső logikája és az egymáshoz kap-

csolódó ismeretek közötti összefüggések előtűnjenek. A kép kiépítésekor a tanulóknak lega-

lább nagy vonalakban ismerniük kell a kép lényegét, tartalmát, hogy az egyes tudáselemeket 

bele tudják illeszteni. Tudniuk kell, hogy az egyes mozaikdarabkák hogyan kapcsolódnak az 

egészhez, hogyan nyernek értelmet, és mire használhatók. A kép összeállításának hatékonysá-

gát és gyorsaságát pedig jelentősen javítja, ha az összefüggések frissen élnek, vagyis az új 

ismeret megszerzése és alkalmazása révén a kapcsolatrendszer folytonos és ismételt megerő-

sítést kap. 

A kisgyermek természetes módon és nagy lelkesedéssel kezdi környezete megismeré-

sét, amit az iskolai oktatásnak nem szabad elrontani. Az érdeklődés megőrzése érdekében a 

tantervben a korábbiaktól eltérően nem a témakörök sorrendjére helyezzük a hangsúlyt, ha-

nem azoknak a tapasztalással összeköthető, érdeklődést felkeltő tevékenységeire, a kvalitatív 

kapcsolatoktól a számszerűsíthetőség felé vezető útnak a matematikai ismeretekkel való össz-

hangjára. 

Természetesen, a fizika jelenségkörének, a fizika módszereinek alkalmazási köre kije-

löli a nagy témákat, amelyek számára a nagyon csekély órakeretbeli oktatás ökonómiája meg-

szab egyfajta belső sorrendet. Mindazonáltal nagy figyelmet kell fordítani mindazokra a ta-

pasztalati és fogalmi kezdeményekre, amelyekre a 9–12. évfolyamokon kiteljesedő fizikataní-

tás bemeneti kompetenciaként számít. 

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák 

közül különösen az alábbiak fejlesztéshez járul hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek 

hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való tájéko-

zódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepé-

nek ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, korláta-

inak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatá-

sának ismerete. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problé-

mák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntart-

ható fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 

kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a pre-

zentációk alkalmával. 



 

 

Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzés-

ben és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a kü-

lönböző grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik. 

Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, 

feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok 

készítése. 

Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és 

beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult 

ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési 

képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka 

esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Természettudományos vizsgálati módszerek, 

kölcsönhatások 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Hosszúságmérés, tömegmérés.  

A mérés elemi fogalma. Idő-, hőmérsékletmérés gyakorlati ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megisme-
rési módszerek bemutatása és gyakoroltatása.  
Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, 

hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mé-

rés végrehajtására, mérési eredmények kezelésére, következtetések le-

vonására és azok kommunikálására.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek: 

A tanulói kísérleti munka szabá-

lyai. 

Veszélyforrások (hő, vegyi, 

elektromos, fény, hang stb.) az 

iskolai és otthoni tevékenységek 

során. 

Fényképek, ábrák, saját tapaszta-

latok alapján a veszélyek megfo-

galmazása, megbeszélése. 

Csoportmunkában veszélyre fi-

gyelmeztető, helyes magatartásra 

ösztönző poszterek, táblák készí-

tése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: baleset- és 

egészségvédelem. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kommunikáció. 

Ismeretek:  

Megfigyelés. Leírás, összehasonlí-

tás, csoportosítás. Céltudatos meg-

figyelés. 

A természet megfigyelésének fon-

tossága a tudósok természettörvé-

nyeket feltáró munkájában.  

A megfigyelőképesség ellenőrzése 

egyszerű feladatokkal.  

Szempontok megfogalmazása je-

lenségek megfigyelésére, a megfi-

gyelés végrehajtására és a megfi-

gyelésről szóbeli beszámoló. 

Megfigyelések rögzítése, dokumen-

tálása.  

Kémia: a kísérletek cél-

ja, tervezése, rögzítése, 

tapasztalatok és követ-

keztetések. 



 

 

A tudományos megismerési mód-

szerek 

Problémák, alkalmazások: 

Hogyan kell használni a kü-
lönböző mérőeszközöket?  
Mire kell figyelni a leolvasás-
nál? 
Hogyan tervezzük meg a mé-
rési folyamatot? 
Hogyan lehet megjeleníteni a 
mérési eredményeket?  
Mire következtethetünk a mérési 

eredményekből? 

Mérőeszközök a mindennapi 
életben. 
 
Ismeretek: 
Mérőeszközök használata.  
A mért mennyiségek mérték-
egységei és átváltásai 

A megfigyelés és a kísérlet megkü-

lönböztetése. 

A tulajdonság és mennyiség kapcso-

lata. 

 

 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, 

idő, hőmérséklet stb. mérése, meg-

határozása csoportmunkában, az 

eredmények egyéni feljegyzése. 

 

 

Mérési javaslat, tervezés és 
végrehajtása az iskolában és 
a tanuló otthoni környezeté-
ben. 
Hipotézisalkotás és értékelés 
a mérési eredmények rend-
szerbe szedett ábrázolásával. 
Előzetes elképzelések szám-
bavétele, a mérési eredmé-
nyek elemzése (táblázat, gra-
fikon). 
 
Egyszerű időmérő eszköz 
csoportos készítése.  
 
A tömeg és a térfogat nagysá-
gának elkülönítése. (Jellegze-
tes tévképzet: a két mennyi-
ség arányos kezelése.)  
 
Önálló munkával különféle 
információhordozókról az élő-
világ, az épített környezet és 
az emberi tevékenység hosz-
szúság- és időbeli méretada-
tainak összegyűjtése tanári és 
önálló feladatválasztással. 

Földrajz: időzónák a 

Földön.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az időszámítás kez-

detei a különböző kultú-

rákban. 

 

Matematika: mérték-

egységek; megoldási 

tervek készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, becslés, tömeg, térfogat. 

Test – tulajdonság – mennyiség. 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
– Mozgások 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Lépé-
sek az átlagsebességtől a pillanatnyi sebesség felé. A mozgásál-
lapot és a lendület-fogalom előkészítése. Az egyenletes mozgás 
vizsgálata és jellemzése. A lendület megváltozása és az erőhatás 
összekapcsolása speciális kölcsönhatások (tömegvonzás, súrló-
dási erő) esetében. A mozgásból származó hőhatás és a mecha-
nikai munkavégzés összekapcsolása.  

A közlekedési alkalmazások, balesetvédelmi szabályok tudatosí-
tása, a felelős magatartás erősítése.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hely- és helyzetváltozá.s 

Ismeretek:  
Hely- és helyzetváltozás. 
Mozgások a Naprendszerben 
(keringés, forgás, becsapódá-
sok).  
Körmozgás jellemzői (keringési 
idő, fordulatszám). 
A testek különböző alakú pá-
lyákon mozoghatnak (egyenes, 
kör, ellipszis= „elnyúlt kör” – a 
bolygók pályája). 

  

Mozgással kapcsolatos tapasz-
talatok, élmények felidézése, 
elmondása (közlekedés, játék-
szerek, sport). 
Mozgásformák eljátszása (pl. 
rendezetlen részecskemozgás, 
keringés a Nap körül, égitestek 
forgása, a Föld–Hold rendszer 
kötött keringése). 
A mozgásokkal kapcsolatos 
megfigyelések, élmények sza-
batos elmondása. 

Testnevelés és sport: 

mozgások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Petőfi és a vasút; 

Arany: levéltovábbítás 

sebessége Prága váro-

sába a XV. században. 

 

Matematika: a kör és 

részei. 

Problémák: 
Hogyan lehet összehasonlítani 
a mozgásokat? Milyen adato-
kat kell megadni a pontos ösz-
szehasonlításhoz? 
Honnan lehet eldönteni, hogy 
ki vagy mi mozog? 
 
Ismeretek: 
A mozgás viszonylagossága. 

A mozgás és a mozgásállapot 
megkülönböztetése. 

 

 

 

 

A viszonyítási pont megegye-
zéses rögzítése, az irányok 
rögzítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Radnóti: Tájké-

pek. 

 

Matematika: Descar-

tes-féle koordináta-

rendszer és elsőfokú 

függvények; vektorok. 

A sebesség. 

Problémák:  
Milyen sebességgel mozog-
hatnak a környezetünkben ta-
lálható élőlények, közlekedési 
eszközök? 
Mit mutat az autó, busz sebes-

 
Az átlag- és a pillanatnyi se-
besség fogalom értelmezése. 

A tulajdonság és - annak jel-
lemzője- a mennyiség kapcso-
latának és különbözőségének 
felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek (fékidő), 

sebességhatárok. 

 

Matematika: arányos-

ság, fordított arányos-

ság.  



 

 

ségmutatójának pillanatnyi ál-
lása? 
Hogyan változik egy jármű se-
bességmutatója a mozgása 
során? 
Hogyan változik egy futball-labda 

sebessége a mérkőzés során (irá-

nya, sebessége)? Miben más a 

teniszlabdához képest? 

 

Ismeretek:  
A sebesség.  
Mozgás grafikus ábrázolása. 
A sebesség SI-mértékegysége. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyenes vonalú mozgás 
gyorsulása/lassulása (kvalitatív 
fogalomként). 
Átlagos sebességváltozás köz-
lekedési eszköz egyenes vo-
nalú mozgásának különböző 
szakaszain. 
A sebességváltozás természe-
te egyenletes körmozgás so-
rán. 
Ha akár a sebesség nagysága, 
akár iránya változik, változó 
mozgásról beszélünk. 

 

 

Az (átlag)sebesség meghatá-
rozása az út és idő hányado-
saként, a fizikai meghatározás 
alkalmazása egyszerű esetek-
re. 
Egyszerű iskolai kísérletek, 

sportmozgások, közlekedési esz-

közök egyenes vonalú mozgásá-

nak megfigyelése, ábrázolása út-

idő grafikonon és a sebesség gra-

fikus értelmezése.  

 
Az egyenes vonalú mozgásra 
egyszerű számítások elvégzé-
se (az út, az idő és a sebesség 
közti arányossági összefüggés 
alapján). 
 
Következtetések levonása a 
mozgásról.Út- idő grafikonon a 
mozgás sebességének értel-
mezése, annak felismerése, 
hogy a sebességnek iránya 
van. 
 
A gyorsulás értelmezése kvali-
tatív szinten, mint az aktuális 
(pillanatnyi) sebesség változá-
sa. 
Egymás utáni különböző moz-
gásszakaszokból álló folyamat 
esetén a sebesség változásá-
nak értelmezése. 
 
 
A sebesség fogalmának alkal-
mazása különböző, nem moz-
gásjellegű folyamatokra is (pl. 
kémiai reakció, biológiai folya-
matok). 

 

Földrajz: folyók se-

bessége, szélsebesség. 

 

Kémia: reakciósebes-

ség. 

A mozgásállapot változása. 

Jelenségek:  

A gyermeki tapasztalat a lendület 

fogalmáról. Felhasználása a test 

mozgásállapotának és mozgásál-

lapot-változásának a jellemzésére: 

 

Annak felismerése, hogy a test 
mozgásállapotának megváltoz-
tatása szempontjából a test 
tömege és sebessége egya-
ránt fontos.  

Testnevelés és sport: 

lendület a sportban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

szabályok, balesetvé-



 

 

a nagy tömegű és/vagy sebességű 

testeket nehéz megállítani. 

 

Ismeretek:  
A test lendülete a sebesség és 
a tömeg szorzata. 
 

A magára hagyott test fogalmához 

vezető tendencia. 

A tehetetlenség törvénye. 

Konkrét példákon annak be-
mutatása, hogy egy test lendü-
letének megváltozása mindig 
más testekkel való kölcsönha-
tás következménye.  
 
 
 
Annak a kísérletsornak a gon-
dolati elemzése és a gondo-
latmenet bemutatása, amiből 
leszűrhető, hogy annak a test-
nek, amely semmilyen másik 
testtel nem áll kölcsönhatás-
ban, nem változik a mozgásál-
lapota: vagy egyenes vonalú 
egyenletes mozgást végez, 
vagy áll. 

delem. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvények, behelyet-

tesítés, egyszerű 

egyenletek. 

A tömeg, a sűrűség. 

Jelenségek:  
Azonos térfogatú, de különbö-
ző anyagból készült, illetve 
azonos anyagú, de különböző 
térfogatú tárgyak tömege. 
 
Ismeretek: 
A tömeg, a sűrűség. 
A tömeg a test teljes anyagát, 
illetve a kölcsönhatásokkal 
szembeni tehetetlenségét jel-
lemzi. 
A testek tömege függ a térfo-
gatuktól és az anyaguktól. 
Az anyagi minőség jellemzője 
a sűrűség. 

 

Egyes anyagok sűrűségének 
kikeresése táblázatból és a 
sűrűség értelmezése.  
 
 
 
A testek tömegének összekap-
csolása a részecskemodellel (a 
tömeget a testeket felépítő ré-
szecskék összessége adja). 

Kémia: a sűrűség; ré-

szecskeszemlélet. 

Az erő. 

Jelenségek:  
Az erő mérése rugó nyúlásá-
val.  
 
Ismeretek:  
Az erő. 
Az erő mértékegysége: (1 N). 

Az erő mérése. 
A kifejtett erő nagysága és az 
okozott változás mértéke kö-
zött arányosság van. 
Az erő mint két test közötti köl-

csönhatás, a testek alakváltozásá-

 

Rugós erőmérő skálázása. 

Különböző testek súlyának 
mérése a saját skálázású erő-
mérővel. 

 



 

 

ban és/vagy mozgásállapotuk vál-

tozásában nyilvánul meg. 

Erő-ellenerő. 

Problémák:  

Hogyan működik a rakéta? Miért 

törik össze a szabályosan haladó 

kamionba hátulról beleszaladó 

sportkocsi? 

 

Ismeretek: 
A hatás-ellenhatás törvénye. 
Minden mechanikai kölcsönhatás-

nál egyidejűleg fellép erő és el-

lenerő, és ezek két különböző 

tárgyra hatnak. 

A sebességváltozást eredményező 

kölcsönhatások és a különféle 

erőhatások felismerése. 

 

Demonstrációs kísérlet: két, gör-

deszkán álló gyerek erőmérők 

közbeiktatásával, kötéllel húzza 

egymást – a kísérlet ismertetése, 

értelmezése. 

Kapcsolódó köznapi jelenségek 

magyarázata, pl. rakétaelven mű-

ködő játékszerek mozgása (elen-

gedett lufi, vízirakéta). 

 

Az erő mint vektormennyiség. 

Ismeretek:  
Az erő mint vektormennyiség. 
Az erő vektormennyiség, nagysá-

ga és iránya jellemzi. 

 

Annak tudása, hogy valamely test-

re ható erő iránya megegyezik a 

test mozgásállapot-változásának 

irányával (rugós erőmérővel mér-

ve a rugó megnyúlásának irányá-

val). 

Matematika: vektor 

fogalma. 

A súrlódási erő. 

Problémák: 

Mitől függ a súrlódási erő 
nagysága? 
Hasznos-e vagy káros a súrló-
dás? 
 
 
Ismeretek:  
A súrlódás. 
A súrlódási erő az érintkező felü-

letek egymáshoz képesti elmozdu-

lását akadályozza. 

A súrlódási erő a felületeket 
összenyomó erővel arányos és 
függ a felületek minőségétől.  
 

Gördülési ellenállás. 

 

A súrlódási erő mérése rugós 
erőmérővel, tapasztalatok rög-
zítése, következtetések levo-
nása. 
Hétköznapi példák gyűjtése a 
súrlódás hasznos és káros 
eseteire.  
 

Kiskocsi és megegyező tömegű 

hasáb húzása rugós erőmérővel, 

következtetések levonása. 

 

 

 

 

Érvelés: miért volt korszakalkotó 

találmány a kerék. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek (a súrlódás 

szerepe a mozgásban, 

a fékezésben). 

 

Testnevelés és sport: a 

súrlódás szerepe egyes 

sportágakban; speciális 

cipők salakra, fűre, 

terembe stb. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a kerék fel-

fedezésének jelentősé-

ge. 

A tömegvonzás. 

Problémák:  

 

Egyszerű kísérletek végzése, 

Matematika: vektorok. 



 

 

Miért esnek le a Földön a tár-
gyak? Miért kering a Hold a 
Föld körül? 
 
Ismeret:  
A gravitációs erő. 
A súly és a súlytalanság. 
1 kg tömegű nyugvó test súlya 
a Földön kb. 10 N. 

következtetések levonása: 
– a testek a gravitációs erő 

hatására gyorsulva esnek; 
– a gravitációs erő 

kiegyensúlyozásakor 
érezzük/mérjük a test 
súlyát, minthogy a 
súlyerővel a 
szabadesésében 
akadályozott test az 
alátámasztást nyomja, 
vagy a felfüggesztést 
húzza; 

– ha ilyen erő nincs, 
súlytalanságról 
beszélünk. 

Kísérleti igazolás: rugós erő-
mérőre függesztett test leejté-
se erőmérővel együtt, és a 
súlyerő leolvasása – csak a 
gravitációs erő hatására moz-
gó test (szabadon eső test, az 
űrhajóban a Föld körül keringő 
test) a súlytalanság állapotá-
ban van. 
(Gyakori tévképzet: csak az 
űrben, az űrhajókban és az 
űrállomáson figyelhető meg 
súlytalanság, illetve súlytalan-
ság csak légüres térben lehet.) 

A munka fizikai fogalma. 

Ismeretek: 
Munka, a munka mértékegy-
sége. 
A fizikai munkavégzés az erő 
és az irányába eső elmozdulás 
szorzataként határozható meg. 

 

Eseti különbségtétel a munka 
fizikai fogalma és köznapi fo-
galma között. 
A hétköznapi munkafogalom-
ból indulva az erő és a munka, 
illetve az elmozdulás és a 
munka kapcsolatának belátása 
konkrét esetekben (pl. emelési 
munka). 
A munka fizikai fogalmának 
definíciója arányosságok fel-
ismerésével: az erő és az irá-
nyába eső elmozdulás szorza-
ta. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: ipari forra-

dalom. 

 

Matematika: behelyet-

tesítés. 

Ismeretek: 

Munka és energia-változás. 

A testen végzett munka eredmé-

nyeként változik a test energiája, 

 

A történelmi Joule-kísérlet egy-

szerűsített formája és értelmezése 

 



 

 

az energia és a munka mértékegy-

sége megegyezik. 

a munka és a hőtani fejezetben a 

hőmennyiséghez kapcsoltan beve-

zetett energia fogalmi összekap-

csolására. 

(A kísérlettel utólagos magya-
rázatot kap a hőmennyiség 
korábban önkényesnek tűnő 
mértékegysége, a Joule, J.) 

Erőegyensúly. 

Jelenségek:  
Lejtőn álló test egyensúlya. 
 
Ismeretek:  
Testek egyensúlyi állapota. 
A kiterjedt testek transzlációs 
egyensúlyának feltétele, hogy 
a testre ható erők kioltsák 
egymás hatását. 

 

 

Testek egyensúlyának vizsgá-
lata. 
 
Az egyensúlyi feltétel egyszerű 
esetekkel történő illusztrálása. 

 

Alkalmazások:  
Egyszerű gépek. 
Emelő, csiga, lejtő. 

 
Ismeretek: 
Az egyszerű gépek alaptípusai 
és azok működési elve. 
Az egyszerű gépekkel  

történő munkavégzés esetén a  

szükséges erő nagysága csökkent-

hető, de a munka nem.  

Az erőhatás forgásállapotot vál-

toztató képessége.  

 

 

Az egyszerű gépek működési 
elvének vizsgálata konkrét 
példákon. 
Példák gyűjtése az egyszerű 
gépek elvén működő eszközök 
használatára. 
Alkalmazás az emberi test 
(csontváz, izomzat) mozgásfo-
lyamataira.  
Példák keresése az erőhatás-
ok forgásállapot-változtató ké-
pességének szemléltetésére. 
Tanulói mérésként/kiselőadásként 

az alábbi feladatok egyikének 

elvégzése: 

– arkhimédészi csigasor 

összeállítása; 

– egyszerű gépek a 

háztartásban; 

– a kerékpár egyszerű gépként 

működő alkatrészei;  

egyszerű gépek az építkezé-
sen.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök, szerszámok, 

mindennapos eszközök 

(csavar, ajtótámasztó 

ék, rámpa, kéziszer-

számok, kerékpár). 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: arkhimédé-

szi csigasor, vízikerék 

a középkorban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonyítási pont, mozgásjellemző (sebesség, átlagsebesség, perió-
dusidő, fordulatszám). 
Erő, gravitációs erő, súrlódási erő, hatás-ellenhatás. Munka, teljesít-
mény, forgatónyomaték. 
Egyszerű egyensúly. Tömegmérés.  

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
– Energia 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás Hőmennyiség, hőátadás, mechanikai munka, energia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az energia fogalmának mélyítése, a különböző energiafajták 
egymásba alakulási folyamatainak felismerése. Energiatakarékos 
eljárások, az energiatermelés módjainak, kockázatainak bemuta-
tásával az energiatakarékos szemlélet erősítése. A természetká-
rosítás fajtái fizikai hátterének megértetése során a környezetvé-
delem iránti elkötelezettség, a felelős magatartás erősítése.  

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Energiafajták és egymásba alaku-

lásuk.. 

Jelenségek:  

A mozgás melegítő hatása. A súr-

lódva mozgó test felmelegedése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ismeretek:  
Az energia formái: 
belső energia, helyzeti energia, 
mozgási energia, rugóenergia, 
kémiai energia, a táplálék 
energiája.  
A mozgó testnek, a megfeszített 

rugónak és a magasba emelt test-

nek energiája van. 

Az energiafogalom kibővítése: 
energiaváltozás minden olyan 
hatás, ami közvetlenül vagy 
közvetve a hőmérséklet növe-
lésére képes. 
 

Jelenségek, problémák: 

Van, aki ugyanannyi idő alatt 
több munkát végez, mint má-
sok. Hogyan jellemzik az ilyen 
szorgalmas és ügyes ember 
tevékenységét? 

 

 

Jelenségek vizsgálata, megfi-
gyelése során energiafajták 
megkülönböztetése (pl. a súr-
lódva mozgó test felmelegedé-
sének megtapasztalása, a 
megfeszített rugó mozgásba 
hoz testeket, a rugónak ener-
giája van; a magasról eső test 
felgyorsul, a testnek a maga-
sabb helyzetben energiája van 
stb.). 
 
Annak megértése, hogy ener-
giaváltozás minden olyan ha-
tás, ami közvetlenül vagy köz-
vetve a hőmérséklet változta-
tására képes, így a mechanikai 
mozgásra is kiterjeszthető az 
energiának a hőhöz kapcsolt 
tulajdonsága. 
Annak tudatosítása, hogy a ta-

pasztalat szerint az energiafajták 

egymásba alakulnak, amelynek 

során az energia megjelenési for-

mája változik. 

 

 

 

Az energiaváltozással járó folya-

matok jellemzése gyorsaság és 

hasznosság szempontjából. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ősember tűz-

gyújtási eljárása (fada-

rab gyors oda-vissza 

forgatása durvafalú 

vályúban). 

 

Földrajz: energiahor-

dozók, erőművek. 

 

Kémia: kötési energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: számolási 

rutin fejlesztése 



 

 

Ismeret: 

A teljesítmény és a hatásfok 
fogalma. 

Jelenségek, ismeretek: Energiaát-

alakulások, energiafajták: 

vízenergia, szélenergia, geotermi-

kus energia, nukleáris energia, 

napenergia, fosszilis energiahor-

dozók. 

Napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban. 

 

Konkrét energiafajták felsorolása 

(napenergia, szélenergia, vízener-

gia, kémiai energia /égés/) és pél-

dák ismertetése egymásba alaku-

lásukra. 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő kémiai reak-

ciók, fosszilis, nukleá-

ris és megújuló ener-

giaforrások (exoterm 

és endoterm reakciók, 

reakcióhő, égéshő). 

Problémák, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

Energia és társadalom. 

Miért van szükségünk energiára? 

Milyen tevékenységhez, milyen 

energiát használunk? 

 

Ismeretek: 

Energiamérleg a családi háztól a 

Földig. 

 
James Joule élete és jelentő-
sége a tudomány történetében. 

 

Annak megértése és illusztrá-
lása példákon, hogy minden 
tevékenységünkhöz energia 
szükséges. 
 
 
Saját tevékenységekben vég-
bemenő energiaátalakulási 
folyamatok elemzése. 

 

Gyakorlati alkalmazások:  
Az energiatermelés. 
 
 
 
 
Ismeretek:  
Energiaforrások és végessé-
gük: 
vízenergia, szélenergia, 
geotermikus energia, 
nukleáris energia, napenergia. 
Fosszilis energiahordozók, 
napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban; a Föld 

alapvető energiaforrása a Nap. 

 

Az egyes energiahordozók fel-

használásának módja, az energia-

előállítás környezetterhelő hatá-

sai. 

 

Az energiatakarékosság szükség-

szerűségének megértése, az alap-

vető energiaforrások megismeré-

se. 

 

Annak elmagyarázása, hogy mi-

ként vezethető vissza a fosszilis 

energiahordozók (szén, olaj, gáz) 

és a megújuló energiaforrások 

(víz, szél, biomassza) léte a Nap 

sugárzására. 

 
 
 
 
Részvétel az egyes energiaát-
alakítási lehetőségek előnyei-
nek, hátrányainak és alkalma-
zásuk kockázatainak megvita-
tásában, a tények és adatok 
összegyűjtése. A vita során 
elhangzó érvek és az ellenér-

Kémia: kémia az ipar-

ban, erőművek, ener-

giaforrások felosztása 

és jellemzése, környe-

zeti hatások, (energia-

készletek). 

 

Földrajz: az energia-

források megoszlása a 

Földön, hazai energia-

források. Energetikai 

önellátás és nemzetkö-

zi együttműködés. 



 

 

vek csoportosítása, kiállítások, 
bemutatók készítése. 
 
Projekt-lehetőségek a földrajz és 

a kémia tantárgyakkal együttmű-

ködve:  

 Erőműmodell építése, erőmű-

szimulátorok működtetése. 

 Különböző országok energia-

előállítási módjai, azok 

részaránya. 

 Az energiahordozók 

beszerzésének módjai (vasúti 

szénszállítás, kőolajvezeték és 

tankerek, elektromos 

hálózatok).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Energiatermelési eljárás. Teljesítmény. Hatásfok. Vízi-, szél-, napenergia; 

nem megújuló energia; atomenergia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
– Hőtan 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Hőmérsékletfogalom, csapadékfajták. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőmérséklet változásához kapcsolódó jelenségek rendszerezé-
se. Az egyensúly fogalmának alapozása (hőmérsékleti egyensúlyi 
állapotra törekvés, termikus egyensúly). A részecskeszemlélet 
megalapozása, az anyagfogalom mélyítése.  
Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az 
egyéni lehetőségek felismertetése. 
A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az 
egészséges táplálkozás fontosságának beláttatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet és mérése. 

Problémák, jelenségek: 

Milyen hőmérsékletek léteznek a 

világban? 

Mit jelent a napi átlaghőmérsék-

let? Mit értünk a „klíma” fogal-

mán? 

A víz fagyás- és forráspontja; a 

Föld legmelegebb és leghidegebb 

pontja. A Nap felszíni hőmérsék-

lete. A robbanómotor üzemi hő-

mérséklete. Hőmérsékletviszo-

nyok a konyhában. 

A hűtőkeverék. 

 

A környezet, a Föld, a Naprend-

szer jellegzetes hőmérsékleti érté-

keinek számszerű ismerete és ösz-

szehasonlítása.  

A víz-só hűtőkeverék közös hő-

mérséklete alakulásának vizsgála-

ta az összetétel változtatásával. 

  

 
 
 
 
 

Biológia-egészségtan: 

az élet létrejöttének 

lehetőségei. 

 

Földrajz: hőmérsékleti 

viszonyok a Földön, a 

Naprendszerben. 

 

Matematika: mérték-

egységek ismerete. 

 

Kémia: a hőmérséklet 

(mint állapothatározó), 

Celsius-féle hőmérsék-



 

 

 

Ismeretek:  

Nevezetes hőmérsékleti értékek. 

A Celsius-féle hőmérsékleti skála 

és egysége. 

A Celsius-skála jellemzői, a 
viszonyítási hőmérsékletek 
ismerete, tanulói kísérlet alap-
ján a hőmérő kalibrálása mód-
jának megismerése. 

leti skála (Kelvin-féle 

abszolút hőmérséklet). 

Alkalmazások:  

Otthoni környezetben előforduló 

hőmérőtípusok és hőmérséklet-

mérési helyzetek. 

 

Ismeret:  

hőmérőtípusok. 

A legfontosabb hőmérőtípusok 

(folyadékos hőmérő, digitális hő-

mérő, színváltós hőmérő stb.) 

megismerése és használata egy-

szerű helyzetekben.  

 

Hőmérséklet-idő adatok felvétele, 

táblázatkészítés, majd abból grafi-

kon készítése és elemzése. 

 

A javasolt hőmérsékletmérési 

gyakorlatok egyikének elvégzése: 

 Pohárba kiöntött meleg víz 

lehűlési folyamatának 

vizsgálata. 

 Elektromos vízmelegítővel 

melegített víz hőmérséklet-idő 

függvényének mérése 

(melegedési görbe felvétele, 

különböző mennyiségű vízre, 

különböző ideig melegítve is). 

 Só-jég hűtőkeverék 

hőmérsékletének függése a só-

koncentrációtól. 

 

A melegítés okozta változások 
megfigyelése, a hőmérséklet 
mérése, az adatok táblázatba 
rendezése, majd a hőmérsék-
let időbeli alakulásának ábrá-
zolása, következtetések meg-
fogalmazása. 

Matematika: grafiko-

nok értelmezése, készí-

tése. 

 

Informatika: mérési 

adatok kezelése, fel-

dolgozása. 

 

Kémia: tömegszázalék, 

(anyagmennyiség-

koncentráció). 

Hőcsere. 

Ismeretek:  
A hőmérséklet-kiegyenlítődés. 
A hőmennyiség (energia) kvalita-

tív fogalma, mint a melegítő hatás 

mértéke. 

Egysége (1 J) és értelmezése: 1g 

vízmennyiség hőmérsékletének 1 
0
C-kal történő felmelegítéséhez 

4,2 J energiára (hőmennyiségre) 

van szükség. 

 

Hőmérséklet-kiegyenlítődési 
folyamatok vizsgálata egyszerű 
eszközökkel (pl. hideg vizes 
zacskó merítése meleg vízbe). 
Hőmérséklet-kiegyenlítéssel 
járó folyamatokra konkrét pél-
dák gyűjtése; annak felismeré-
se, hogy hőmennyiség (ener-
gia) cseréjével járnak.  
Annak felismerése, hogy a kö-
zös hőmérséklet a testek kez-

Földrajz: energiahor-

dozók, a jéghegyek 

olvadása. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi testhőmér-

séklet. 

 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő folyamatok 

(exoterm és endoterm 

változások). 



 

 

deti hőmérsékletétől, tömegük-
től és anyagi minőségüktől 
függ. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások. 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

A víz sűrűségének változása 
fagyás során. Jelentősége a 
vízi életre, úszó jéghegyek, a 
Titanic katasztrófája.  
Miért vonják be hőszigetelő 
anyaggal a szabadban lévő 
vízvezetéket? Miért csomagol-
ják be a szabadban lévő kő-
szobrokat? 
A halmazállapot-változásokkal 
kapcsolatos köznapi tapaszta-
latok (pl. ruhaszárítás, csapa-
dékformák, forrasztás, az utak 
téli sózása, halmazállapot-
változások a konyhában stb.). 
 
Ismeretek:  
Halmazállapotok és halmazál-
lapot-változások. 
 
 
Melegítéssel (hűtéssel) az 
anyag halmazállapota megvál-
toztatható. 
A halmazállapot-változás hő-
mérséklete anyagra jellemző 
állandó érték. 
Olvadáspont, forráspont, olva-

dáshő, forráshő fogalma. 

 

Annak tudása, hogy mely átalaku-

lásoknál van szükség energiaköz-

lésre (melegítésre), melyek esetén 

energia elvonására (hűtésre). 

Csapadékformák és kialakulásuk 

fizikai értelmezése. 

 

A különböző halmazállapotok 
és azok legfontosabb jellemző-
inek megismerése. 
 
Tanári mérést követő csoport-
munka alapján a jég-víz keve-
rék állandó intenzitású melegí-
tésekor fellépő jelenségek be-
mutatása a részleges elforralá-
sig, a melegedési görbe felvé-
tele és értelmezése. 
 

 
 
A mindennapi életben gyakori 
halmazállapot-változásokhoz 
kapcsolódó tapasztalatok, je-
lenségek értelmezése. 

Földrajz: a kövek mál-

lása a megfagyó víz 

hatására. 

 

Biológia-egészségtan: 

a víz fagyásakor bekö-

vetkező térfogat-

növekedés hatása a 

befagyás rétegességé-

ben és a halak áttelelé-

sében. 

 

Kémia: halmazállapot-

változások, fagyás-

pont, forráspont (a víz 

szerkezete és tulajdon-

ságai). 

Keverékek szétválasz-

tása, desztillálás, kő-

olaj-finomítás. 

Halmazállapotok jellemzése az 

anyag mikroszerkezeti modellezé-

sével. 

Ismeretek:  

A halmazállapotok és változások 

 

 

 

Az anyag golyómodelljének 

Kémia: halmazállapot-

ok és halmazállapot- 

változások. Értelmezé-

sük a részecskeszemlé-

let alapján. 



 

 

értelmezése anyagszerkezeti mo-

dellel. 

Az anyag részecskékből való 
felépítettsége, az anyagok kü-
lönböző halmazállapotbeli 
szerkezete.  
A kristályos anyagok, a folya-
dékok és a gázok egyszerű 
golyómodellje.  A halmazálla-
pot-változások szemléltetése 
golyómodellel. 
 
A belső energia. Belső energia 
szemléletesen, mint golyók 
mozgásának élénksége (mint a 
mozgó golyók energiájának 
összessége). 
Melegítés hatására a test belső 
energiája változik. 
A belsőenergia-változás mér-
téke megegyezik a melegítés 
során átadott hőmennyiséggel. 

megismerése és alkalmazása 
az egyes halmazállapotok le-
írására és a halmazállapot-
változások értelmezésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annak felismerése, hogy me-
legítés hatására a test belső 
energiája megváltozik, amit 
jelez a hőmérséklet és/vagy a 
halmazállapot megváltozása. 

Hőhatások. 

Problémák, alkalmazások: 
Élelmiszerek energiatartalma. 
Az élő szervezet mint energia-
fogyasztó rendszer. 
Milyen anyag alkalmas hőmérő 

készítésére? 

 

Ismeretek: 
Hőtan és táplálkozás: az élet-
működéshez szükséges ener-
giát a táplálék biztosítja.  
 
 
 
 
Hőtágulás és gyakorlati szere-
pe. 
 

 

Egy szem mogyoró elégetésével 

adott mennyiségű víz felmelegíté-

se az energiatartalom jellemzésé-

re. 

 

 

 

 

Tanári útmutatás alapján az élel-

miszerek csomagolásáról az élel-

miszerek energiatartalmának leol-

vasása.  

Az élelmiszereken a kereskede-

lemben feltüntetik az energiatar-

talmat. 

 

Egyszerű kísérletek bemutatása a 

különböző halmazállapotú anya-

gok hőtágulására. 

Gyűjtőmunka alapján beszámoló 

tartása a hőtágulás jelentőségéről 

a technikában és a természetben. 

Kémia: égés, lassú 

oxidáció, energiaátala-

kulások, tápanyag, 

energiatartalom. 

 

Matematika: egyszerű 

számolások. 

 

Biológia-egészségtan: 

egészséges táplálko-

zás, az egészséges én-

kép kialakítása. 

Hőátadási módozatok. 

 Problémák, jelenségek, alkal-
mazások: 

 

 
Gyűjtőmunka és gyakorlati esetek 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: energiataka-

rékossági lehetőségek 

a háztartásban (fűtés, 



 

 

Elraktározhatjuk-e a meleget? 
Mely anyagok a jó hővezetők, 
melyek a hőszigetelők? 
A Nap hősugárzása, üvegház-
hatás. A légkör melegedése. 
Hőáramlás szerepe a fűtés-
technikában. Hősugárzás, a 
hőkamera-képek és értelme-
zésük. 
Az energiatudatosság és a hő-
szigetelés. 
 
Ismeretek: 

Hőátadás, hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás. 

alapján annak bemutatása interne-

tes képekkel, videofelvételekkel, 

hogy mikor van szükség jó hőve-

zetésre, mikor szigetelésre. 

 

 

 

 

 

Egyszerű demonstrációs kísér-
letek alapján a hőátadás kü-
lönböző módjainak, alapvető 
jelenségfajtáinak megismeré-
se. Jó és rossz hővezető 
anyagok megkülönböztetése.  
 

A hőszigetelés és az ezzel kapcso-

latban lévő energiatakarékosság 

jelentőségének felismerése. 

hőszigetelés). 

 

Földrajz: a Nap sugár-

zásának hatása, jelen-

tősége; légköri folya-

matok; hideg és meleg 

tengeri áramlatok. 

 

Kémia: üvegházhatás 

(a fémek hővezetése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadáspont, 
forráspont, termikus egyensúly. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
– Nyomás 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyomás fizikai fogalmához kapcsolódó hétköznapi és termé-
szeti jelenségek rendszerezése (különböző halmazállapotú 
anyagok nyomása). Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folya-
matok összekapcsolása (földfelszín és éghajlat, légkörzések és 
a tengeráramlások fizikai jellemzői, a mozgató fizikai hatások; a 
globális klímaváltozás jelensége, lehetséges fizikai okai). 
A hang létrejöttének értelmezése és a hallással kapcsolatos egészség-

védelem fontosságának megértetése. 

A víz mint fontos környezeti tényező bemutatása, a takarékos és felelős 

magatartás erősítése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gya-
korlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Felületre gyakorolt erőhatás. 

Problémák, gyakorlati alkalma-
zások:  
Hol előnyös, fontos, hogy a nyo-

 

Különböző súlyú és felületű 
testek benyomódásának vizs-
gálata homokba, lisztbe. A be-

 



 

 

más nagy legyen? 

Hol előnyös a nyomás csök-
kentése? 
Síléc, tűsarkú cipő, úthenger, guil-

lotine. 

 
Ismeretek:  
A nyomás definíciója, mérték-
egysége. 
 
Szilárd testek által kifejtett 
nyomás.  

nyomódás és a nyomás kap-
csolatának felismerése, követ-
keztetések levonása. 
 
 
 
A nyomás fogalmának értel-
mezése és kiszámítása egy-
szerű esetekben az erő és a 
felület hányadosaként. 
 
Szilárd testekkel kifejtett nyo-
máson alapuló jelenségek és 
alkalmazások ismertetése. 

Jelenségek, gyakorlati alkal-
mazások: 
Nehézségi erőtérbe helyezett 
folyadékoszlop nyomása.  
 
Közlekedőedények, folyadékok 
sűrűsége. Környezetvédelmi 
vonatkozások: kutak, vizek 
szennyezettsége. 
 
Ismeretek:  
Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek 
fejtenek ki nyomást; 

 a folyadékoszlop nyomása 
a súlyából származik; 

 a folyadékok nyomása a 
folyadékoszlop 
magasságától és a 
folyadék sűrűségétől függ. 

 

Nehézségi erőtérbe helyezett 
folyadékoszlop nyomása – a 
magasságfüggés belátása.  
 
Közlekedőedények vizsgálata, 
folyadékok sűrűségének meg-
határozása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: ivóvízellá-

tás, vízhálózat (víztor-

nyok). Vízszennyezés. 

Gyakorlati alkalmazások: hidrau-

likus emelő, hidraulikus fék. 

 

Ismeretek: 

Dugattyúval nyomott folyadék 

nyomása. 

A nyomás terjedése folyadék-
ban (vízibuzogány, dugattyú). 
Oldalnyomás. 

 

 

 

Pascal törvényének ismerete 
és demonstrálása. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkal-
mazások:  
Autógumi, játékléggömb. 
 

Ismeretek:  

Nyomás gázokban, légnyomás.  

A gáznyomás kimutatása nyo-

másmérő műszerrel. 

 
 
A légnyomás létezésének be-
látása. Annak megértése, hogy 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

eszközök. 

 

Földrajz: a légnyomás 

és az időjárás kapcso-



 

 

Torricelli élete és munkássága. a légnyomás csökken a ten-
gerszint feletti magasság nö-
vekedésével. 

lata. 

 

Kémia: a nyomás mint 

állapothatározó, gáz-

törvények. 

A felhajtó erő. 

Gyakorlati alkalmazások: Lég-
hajó. 
 
Ismeretek:  
A folyadékban (gázban) a testekre 

felhajtóerő hat. Sztatikus felhajtó-

erő. 

Arkhimédész törvénye. 

Arkhimédész törvényének kí-
sérleti igazolása. 
A sűrűség meghatározó szerepé-

nek megértése abban, hogy a víz-

be helyezett test elmerül, úszik, 

vagy lebeg. 

Egyszerű számítások végzése Ark-

himédész törvénye alapján. 

 
A következő kísérletek egyiké-
nek elvégzése: 

 Cartesius-búvár készítése;  

 kődarab sűrűségének 

meghatározása Arkhimédész 

módszerével. 

 

Jellemző történetek megismerése 

Cartesius (Descartes) és Arkhi-

médész tudományos munkásságá-

ról. 

Biológia-egészségtan: 

halak úszása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajózás. 

 

Testnevelés és sport: 

úszás. 

 

Földrajz: jéghegyek. 

Gyakorlati alkalmazások: 
Nyomáskülönbségen alapuló 
eszközök. 

Néhány nyomáskülönbség el-
vén működő eszköz megisme-
rése, működésük bemutatása. 
(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú, 
injekciós fecskendő. A gyökér 
tápanyagfelvételének mecha-
nizmusa.) 

Biológia-egészségtan: 

tápanyagfelvétel, oz-

mózis. 

 

Kémia: cseppentő, 

pipetta, ozmózis. 

A hang. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mitől kellemes és mitől kellemet-

len a hang? 

Miért halljuk a robbanást? Mi a 
zajszennyezés és hogyan 
védhető ki? 
Jerikó falainak leomlása. 

Ultrahang (pl. denevérek, bálnák, 

vesekő-operáció). 

Hangrobbanás. 
 
Ismeret:  
A hang keletkezése, terjedése, 
energiája. 

 

 

Hangforrások (madzagtelefon, 
üvegpohár-hangszer, zenei 
hangszerek) tulajdonságainak 
megállapítása eszközkészítés-
sel. 
 
 
 
 
 
 
 
Annak megértése, hogy a 
hang a levegőben periodikus 

Ének-zene: hangsze-

rek, hangskálák. 

 

Biológia-egészségtan: 

hallás, ultrahangok az 

állatvilágban; ultra-

hang az orvosi diag-

nosztikában. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvény és behelyet-

tesítés. 



 

 

A terjedési sebesség gázok-
ban a legkisebb és szilárd 
anyagokban a legnagyobb. 
 

Az emberi hallás első lépése: át-

alakulás a dobhártyán (mechani-

kai energiaátalakulás).  

Az érzékelt hangerősség és a 

hangenergia.  

 
Zajszennyezés. 
Hangszigetelés. 

sűrűségváltozásként terjed a 
nyomás periodikus változtatá-
sára, és hogy a hang terjedése 
energia terjedésével jár együtt. 
 
A zaj, zörej, dörej, másrészről 
a zenei hangskálák jellemzése. 
 

 

 

A hangok emberi tevékenységre 

gyakorolt gátló és motiváló hatá-

sának megértése.  

Ismeretek:  
Rengési energia terjedése a 
földkéregben és a tengerek-
ben: a földrengések energiájá-
nak kis rezgésszámú hangrez-
gések formájában történő ter-
jedése, a cunami kialakulásá-
nak leegyszerűsített modellje. 

 

Szemléltetés (pl. animációk) 
alapján a Föld belső szerkeze-
te és a földrengések kapcsola-
tának, a cunami kialakulásá-
nak megértése. 

Földrajz: a Föld kérge, 

köpenye és mozgásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés. 
Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
– Elektromosság, mágnesség 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Elektromos töltés fogalma, földmágnesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető elektromos és mágneses jelenségek megismerése 
megfigyelésekkel. Az elektromos alapjelenségek értelmezése és 
gyakorlati alkalmazása; Az egyen- és a váltóáram megkülönböz-
tetése Az elektromos energia hőhatással történő megnyilvánulá-
sainak felismerése. Összetett technikai rendszerek működési 
alapelveinek, jelentőségének bemutatása (a villamos energia elő-
állítása; hálózatok; elektromos hálózatok felépítése). Az elektro-
mosság, a mágnesség élővilágra gyakorolt hatásának megismer-
tetése. Érintésvédelmi ismeretek elsajátíttatása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mágneses alapjelenségek. 

Ismeretek: 
Mágnesek, mágneses köl-
csönhatás. 
Ampère modellje a mágneses 

anyag szerkezetéről. 

 

 

Kiscsoportos kísérletek végzése 

permanens mágnesekkel az erőha-

tások vizsgálatára (mágnesrudak 

vonzásának és taszításának függé-

se a relatív irányításuktól), fel-

mágnesezett gémkapocs darabolá-

Földrajz: tájékozódás, 

a Föld mágneses tere. 

 

Kémia: vas elkülöníté-

se szilárd keverékből 

mágnessel (ferromág-

nesesség). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földmágnesség és iránytű. 

sa során pedig a pólusok vizsgála-

tára; tapasztalatok megfogalmazá-

sa, következtetések levonása: 

 az északi és déli pólus 

kimutatása; 

 bizonyos anyagokat (pl. vas) 

mágnesessé lehet tenni; 

 a mágneses pólusokat nem 

lehet szétválasztani. 

 

Az iránytű orientációjának értel-

mezése, egyszerű iránytű készíté-

se. 

Elektromos alapjelenségek. 

Jelenségek, gyakorlati alkal-
mazások:  
Elektrosztatikus jelenségek a 
hétköznapokban (műszálas 
pulóver feltöltődése, átütési 
szikrák, villámok, villámhárító). 
 
 
Ismeretek:  
Az anyag elektromos tulajdonsá-

gú részecskéinek (elektron, pro-

ton és ion) létezése. Az atomok 

felépítettsége. 

Az elektromosan töltött (elekt-

rosztatikus kölcsönhatásra képes) 

állapot. 

Bizonyos testek elektromosan 

töltött állapotba hozhatók, a töl-

tött állapotú testek erővel hatnak 

egymásra. Kétféle (negatív és 

pozitív) elektromosan töltött álla-

pot létezik, a kétféle töltés kö-

zömbösíti egymást. A töltés átvi-

hető az egyik testről a másikra.  

Az elektromos töltés mint meny-

nyiség, értelmezése. 

Az elektromos tulajdonság és 
az elektromos állapot megkü-
lönböztetése. 

 

Tanári bemutató kísérlet alap-
ján a kétféle elektromos állapot 
kialakulásának megismerése 
dörzs-elektromos kísérletek-
ben, a vonzó-taszító kölcsön-
hatás kvalitatív jellemzése. 
Tanári irányítással egyszerű 
elektroszkóp készítése, műkö-
désének értelmezése. 

Kémia: elektromos 

töltés, elektron, elekt-

rosztatikus vonzás és 

taszítás, a fémek elekt-

romos vezetésének 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata (ionos kötés, 

ionrács, ionvegyületek 

elektromos vezetése 

oldatban és olvadék-

ban). 

Az elektrosztatikus energia 

Jelenségek:  
Elektrosztatikus energia lété-
nek bizonyítéka a hőhatás 
alapján: az átütési szikrák ki-
égetik a papírt. A töltött fém-
gömb körül a próbatöltés-inga 
megemelkedik. 

 

 

Az elektromos erőtér energiá-
jának egyszerű tapasztalatok-
kal történő illusztrálása. 

 

 

Kémia: a töltés és az 

elektron, a feszültség.  



 

 

 
Ismeretek:  
Feszültség. 
A töltések szétválasztása so-
rán munkát végzünk.  

A feszültség fogalmának hoz-
zákapcsolása az elektromos 
töltések szétválasztására fordí-
tott munka végzéséhez. 
 

Az elektromos áramkör 

Ismeret:  
Az elektromos áramkör és 
részei (telep, vezetékek, el-
lenállás vagy fogyasztó). 
A telepben zajló belső folya-
matok a két pólusra választják 
szét a töltéseket. A két pólus 
közt feszültség mérhető, ami a 
forrás kvantitatív jellemzője. 

 

 

Egyszerű áramkörök összeállí-
tása csoportmunkában, külön-
böző áramforrásokkal, fogyasz-
tókkal.  

Kémia: a vezetés 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. Galváne-

lem. 

Ismeret:  
Az elektromos áram. 
Az elektromos áram mint töl-
téskiegyenlítési folyamat. 
 

Az áram erőssége, az áramerős-

ség mértékegysége (1 A). 

 
 
Adott vezetéken átfolyó áram 
a vezető két vége között mér-
hető feszültséggel arányos. 
A vezetéket jellemző ellenállás 
és /vagy vezetőképesség fo-
galma mint a feszültség és az 
áramerősség hányadosa. 
Az ellenállás mértékegysége 
(1 Ω). 
Ohm törvénye. 

 

A feszültség mérése elektro-
mos áramkörben mérőműszer-
rel. 
 

 

Áramerősség mérése (műszer kap-

csolása, leolvasása, méréshatárá-

nak beállítása). 

 

Ellenállás meghatározása Ohm 

törvénye alapján (feszültség- és 

árammérésre visszavezetve). 

 

 

 

 

 

 

Mérések és számítások végzése 

egyszerű áramkörök esetén. 

Kémia: az elektromos 

áram (áramerősség, 

galvánelem, az elekt-

romos áram kémiai 

hatásai, Faraday I. és 

II. törvénye). 

Gyakorlati alkalmazások: 
 
Az elektromágnes és alkalma-
zásai. 
Elektromotorok.   
 
 
 
Ismeretek:  
Az áram mágneses hatása: az 
elektromos áram mágneses 

 

 

Tekercs mágneses terének vizsgá-

lata vasreszelékkel, hasonlóság 

kimutatása a rúdmágnessel. 

 

 

Oersted kísérletének kvalitatív 

értelmezése. 

 

Elektromotor modelljének bemuta-

 



 

 

teret gerjeszt. 
Az áramjárta vezetők között 
mágneses kölcsönhatás lép 
fel, és ezen alapul az elektro-
motorok működése.  

tása. 

 

 
Csoportmunkában az alábbi 
gyakorlatok egyikének elvég-
zése: 
– elektromágnes készítése 

zsebtelep, vasszög és 
szigetelt huzal 
felhasználásával, a pólusok 
és az erősség vizsgálata; 

– egyszerű elektromotor 
készítése gémkapocs, 
mágnes és vezeték 
felhasználásával. 

Egyéni gyűjtőmunka az elekt-
romágnesek köznapi/gyakorlati 
felhasználásáról. 

Gyakorlati alkalmazások: Min-
dennapi elektromosság. 

Egyéni gyűjtőmunka az alábbi 
témák egyikében: 
– Hol használnak elektromos 

energiát? 
– Milyen elektromossággal 

működő eszközök 
találhatók otthon a 
lakásban? 

– Milyen adatok találhatók 
egy fogyasztón 
(teljesítmény, feszültség, 
frekvencia)? 

 

Az elektromos energia hasz-
nálata. 
Problémák, gyakorlati alkal-
mazások:  

 
Elektromosenergia-
fogyasztás. 
Mit fogyaszt az elektromos 
fogyasztó? 
Mi a hasznos célú és milyen 
az egyéb formájú energiafo-
gyasztás különböző elektro-
mos eszközöknél (pl. vízmele-
gítő, motor)? 
Mit mutat a havi villanyszámla, 
hogyan becsülhető meg reali-
tása?  

 

Annak megértése, hogy az elekt-

romos fogyasztó energiát használ 

fel, alakít át (fogyaszt). 

Tanári vezetéssel egy családi ház 

elektromos világításának megter-

vezése, modellen való bemutatása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: elektromos 

eszközök biztonságos 

használata, villany-

számla értelmezése, 

elektromos eszközök 

energiafelhasználása, 

energiatakarékosság. 

Ismeret:   Matematika: egyszerű 



 

 

Az áram hőhatását meghatá-
rozó arányosságok és az azt 
kifejező matematikai össze-
függés (E=UIt), 
energiakicsatolás, fogyasztók.  

Az Ohm-törvény felhasználásával 

az energialeadás kifejezése a fo-

gyasztó ellenállásával is. 

A hőhatás jelenségét bemutató 
egyszerű kísérletek ismertetése 
(pl. elektromos vízmelegítés 
mértéke arányos az áramerős-
séggel, a feszültséggel és az 
idővel. Fogyasztó fényerejének 
változása folytonosan változ-
tatható kapcsolóval. 
Ellenállásdrót melegedése soros és 

párhuzamos kapcsolású fogyasz-

tókban az áramerősség növelésé-

vel.)  

számítási és behelyet-

tesítési feladatok. 

Problémák, gyakorlati alkal-
mazások: 
Miért elektromos energiát 
használunk nagy részben a 
mindennapi életünkben? 
Melyek az ország energiafo-

gyasztásának legfontosabb ténye-

zői? Honnan származik az or-

szágban felhasznált elektromos 

energia? 

 
Az elektromos energia „előállí-
tása”, szállítása. 
Problémák, jelenségek: 
Miben különbözik az otthon 
használt elektromos áram a 
„zsebtelepek” által létrehozott 
áramtól? 
Az elektromos árammal mág-
neses mezőt hoztunk létre. 
Lehet-e mágneses mezővel 
elektromos mezőt létrehozni? 
Ismeretek: 

Az elektromágneses indukció 
jelensége. Váltakozó áram és 
gyakorlati alkalmazása. 
 

 

 

 

Magyarország 
elektromosenergia-fogyasztása 
főbb komponenseinek megis-
merése, az elektromos energia 
megtakarításának lehetőségei. 

 

 

Az erőművek és a nagyfeszült-
ségű hálózatok alapvető váz-
szerkezetének (generátor, táv-
vezeték, transzformálás, fo-
gyasztók) bemutatása. 
Annak belátása, hogy az elekt-
romos energia bármilyen mó-
don történő előállítása hatással 
van a környezetre. 
Csoportos gyűjtőmunka a hazai 
erőműhálózatról és jellemzőiről 
(milyen energiaforrással mű-
ködnek, mikor épültek, mekko-
ra a teljesítményük stb.). 
 

Földrajz: az energia-

források földrajzi 

megoszlása és az 

energia kereskedelme. 

 

Kémia: energiaforrás-

ok és használatuk kör-

nyezeti hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses dipólus, elektromos töltés, mágneses mező. 
Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes. 

Erőmű, generátor, transzformátor, távvezeték. 

 

 

Tematikai egység/ – Optika, csillagászat Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél 14 óra 

Előzetes tudás 
Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold látszólagos 

periodikus változása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a kom-

munikáció fejlesztése. A tudomány és a technika társadalmi szerepének 

bemutatása. A fényhez kapcsolódó jelenségek és technikai eszközök 

megismerése. Az égbolt fényforrásainak csoportosítása. A földközép-

pontú és a napközéppontú világkép jellemzőinek összehasonlítása során 

a modellhasználat fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény terjedése és a képalkotás 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Árnyékjelenségek. Fényáteresztés. 

Hétköznapi optikai eszközök (sík-

tükör, borotválkozó tükör, közle-

kedési gömbtükör, egyszerű nagyí-

tó, távcső, mikroszkóp, vetítő, 

fényképezőgép). 

Száloptika alkalmazása a jelátvi-

telben és a gyógyászatban. 

Távcsövek, űrtávcsövek, látáshi-

bák javítása, fényszennyezés. 

 

Ismeretek:  

A fény egyenes vonalú terjedése.  

A fényvisszaverődés és a fénytö-

rés: a fény az új közeg határán 

visszaverődik és/vagy megtörik; a 

leírásuknál használt fizikai meny-

nyiségek (beesési szög, visszave-

rődési szög, törési szög rajzolása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes visszaverődés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az árnyékjelenségek magyarázata 

a fény egyenes vonalú terjedésé-

vel.  

 

Fény áthatolásának megfigyelése 

különböző anyagokon és az 

anyagok tanulmányozása átlát-

szóságuk szempontjából. 

 

 

 

 

Jelenségek a visszaverődés és a 

fénytörés vizsgálatára. A sugár-

menet szerkesztése tükrös vissza-

verődés esetén. (Periszkóp, kalei-

doszkóp készítése és modellezé-

se.) 

 

A sugármenet kvalitatív megraj-

zolása fénytörés esetén 

(plánparalel lemez, prizma, 

vizeskád). 

 

Kvalitatív kapcsolat felismerése a 

közeg sűrűsége és a törési szög-

nek a beesési szöghöz viszonyí-

tott változása között.  

 

A teljes visszaverődés jelenségé-

nek bemutatása alapján (pl. az 

akvárium víztükrével) a jelenség 

kvalitatív értelmezése. 

Az optikai szál modelljének meg-

figyelése egy műanyagpalack 

Biológia-egészségtan: 

a szem, a látás, a 

szemüveg; nagyító, 

mikroszkóp és egyéb 

optikai eszközök (bio-

lógiai minták mikrosz-

kópos vizsgálata). 

 

Matematika: geometri-

ai szerkesztések, tük-

rözés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a színté-

vesztés és a színvakság 

társadalmi vonatkozá-

sai. 



 

 

 

 

Hétköznapi optikai eszközök kép-

alkotása. Valódi és látszólagos 

kép. 

Síktükör, homorú és domború tü-

kör, szóró- és gyűjtőlencse. Fó-

kusz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szem képalkotása. 

Rövidlátás, távollátás, színtévesz-

tés. 

oldalán kifolyó vízsugár hátulról 

történő megvilágításával. 

 

Kép- és tárgytávolság mérése 

gyűjtőlencsével, fókusztávolsá-

gának meghatározása napfény-

ben. 

Sugármenet-rajzok bemutatása 

digitális táblán.  

A tanuló környezetében található 

tükrök és lencsék képalkotásának 

kísérleti bemutatása. 

Tükrök esetén a kép keletkezésé-

nek értelmezése egyszerű sugár-

meneti rajzzal. 

Gyakorlati különbségtétel a való-

di és a látszólagos kép között. 

A fókusz meghatározása homorú 

tükör és gyűjtőlencse esetén. 

 

 

Az emberi szem mint optikai len-

cse működésének megértése, a 

jellegzetes látáshibák (távollátás, 

rövidlátás) és a korrekció módja 

(szemüveg, kontaktlencse). 

Ismeretek:  

A fehér fény színeire bontása.  

 

 

Színkeverés, kiegészítő színek. 

 

 

 

A tárgyak színe: a természetes fény 

különböző színkomponenseit a 

tárgyak különböző mértékben nye-

lik el és verik vissza, ebből adódik 

a tárgy színe. 

A fehér fény felbontása szí-
nekre prizma segítségével; a 
fehér fény összetettségének 
felismerése. 
 

Tanulói kísérlettel a színkeverés 

bemutatása forgó szín-koronggal. 

 
 
A tárgyak színének egyszerű 
magyarázata.  

Biológia-egészségtan: 

a színek szerepe az 

állat- és növényvilág-

ban (klorofill, rejtőz-

ködés). 

A fény forrásai 

Problémák:  

Milyen folyamatokban keletkezik 

fény? Mi történhet a Napban, és 

mi a Holdon? Minek a fényét lát-

ják a „kék bolygót” megfigyelő 

űrhajósok? 

 

Ismeretek:  
Elsődleges és másodlagos 

 

 

 

 

Az elsődleges és másodlagos 

fényforrások megkülönböztetése, 

gyakorlati felismerésük. 

Fénykibocsátást eredményező 

Kémia: égés, lángfes-

tés. 

 

Biológia-egészségtan: 

lumineszcencia. 

 

Földrajz: természeti 

jelenségek, villámlás. 



 

 

fényforrások. 
Fénykibocsátó folyamatok a 
természetben. 

fizikai (villámlás, fémek izzá-
sa), kémiai és biokémiai 
(égés, szentjánosbogár, kor-
hadó fa stb.) jelenségek gyűj-
tése. 

Ember és fény 

Problémák, jelenségek, alkalmazá-

sok: 

Milyen az ember és a fény vi-
szonya? 
Hogyan hasznosíthatjuk a fény-
nyel kapcsolatos tapasztalata-
inkat a környezetünk megóvá-
sában? 
Milyen fényforrásokat haszná-
lunk? 
Milyen fényforrásokat érdemes 
használni a lakásban, az isko-
lában, a településeken, színpa-
don, filmen, közlekedésben stb. 
(színérzet, hőérzet, élettar-
tam)? 
Mit nevezünk fényszennyezés-
nek? 
Milyen Magyarország fényszeny-

nyezettsége? 

 

Ismeretek:  
Mesterséges fényforrások.  
 
 
Fényszennyezés. 

 

 

Hagyományos és új mester-
séges fényforrások sajátsága-
inak összegyűjtése, a fényfor-
rások és az energiatakarékos-
ság kapcsolatának vizsgálata 
(izzólámpa, fénycső, kompakt-
lámpa, LED-lámpa). 
Az új és elhasznált izzólámpa 
összehasonlítása. 
Összehasonlító leírás a mes-
terséges fényforrások fajtáiról, 
színéről és az okozott hőérzet 
összehasonlítása. 
 
A fényforrások használata 
egészségügyi vonatkozásai-
nak megismerése.  
A fényforrások használata 
környezeti hatásainak megis-
merése. 
A fényszennyezés fogalmának 
megismerése. 

Biológia-egészségtan: 

a fényszennyezés bio-

lógiai hatásai, a fény-

szennyezés, mint a 

környezetszennyezés 

egyik formája. 

 

Kémia: nemesgázok, 

volfrám, izzók, fény-

csövek. 

Az égbolt természetes fényforrásai 

Problémák, jelenségek:  

A csillagos égbolt: Hold, csilla-

gok, bolygók, galaxisok, gázkö-

dök. A Hold és a Vénusz fázisai, a 

hold- és napfogyatkozások. 

Milyen történelmi elképzelések 

voltak a Napról, a csillagokról és a 

bolygókról? 

 

Ismeretek: 

Az égbolt természetes fényforrásai: 

a Nap, Hold, bolygók, csillagok, 

csillaghalmazok, ködök stb. 

 

 

 

A csillagos égbolt megfigyelése 

szabad szemmel (távcsővel) és 

számítógépes planetárium-

programok futtatásával. 

 

 

 

 

 

 

Az égi objektumok csoportosítása 

aszerint, hogy elsődleges (a csil-

lagok, köztük a Nap) vagy másod-

lagos fényforrások (a bolygók és 

a holdak csak visszaverik a Nap 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: az emberi-

ség világképének vál-

tozása. Csillagképek a 

különböző kultúrák-

ban. 

 

Kémia: hidrogén (héli-

um, magfúzió). 

 

Matematika: a kör és a 

gömb részei. 

 

Földrajz: a Naprend-

szer. A világűr meg-

ismerésének, kutatásá-



 

 

 

 

 

 

 

A Naprendszer szerkezete.  

A Nap, a Naprendszer bolygóinak 

és azok holdjainak jellegzetessé-

gei. Megismerésük módszerei. 

 

 

 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

 

 

A tudományos kutatás modelleken 

át a természettörvényekhez vezető 

útja mint folyamat. 

fényét). A csillagok és a bolygók 

megkülönböztetése képüknek kis 

távcsőbeli viselkedése alapján.  

 

A fázisok és fogyatkozások ér-

telmezése modellkísérletekkel. 

A Naprendszer szerkezetének 

megismerése; a Nap egy a sok 

csillag közül. 

 

 

A csillagos égbolt mozgásainak 

geocentrikus és heliocentrikus 

értelmezése. 

 

Ismeretek szerzése arról, hogy a 

Naprendszerről, a bolygókról és 

holdjaikról, valamint az (álló) 

csillagokról alkotott kép miként 

alakult az emberiség történeté-

ben. 

Differenciált csoportmunka alap-

ján Ptolemaiosz, Kopernikusz, 

Galilei, Kepler munkásságának 

megismerése. 

nak módszerei. 

A napfény és más fényforrások 

(elektromágneses) spektruma 

Problémák, jelenségek, alkalmazá-

sok:  

A Nap és más fényforrások felbon-

tott fénye (pl. gyertya lángja meg-

sózva). 

Infralámpa, röntgenkép létrejötte 

(árnyékhatás), mikrohullámú sütő. 

A röntgen ernyőszűrés az emberi 

szervezet és ipari anyagminták 

belső szerkezetének vizsgálatában, 

az UV-sugárzás veszélyei.  

 

Hőtanhoz továbbvezető problé-

mák: Mit hoz a villám, amivel fel-

gyújtja a fát, amibe belecsap? Mit 

sugároznak ki a fénnyel együtt az 

izzított fémek? Mit ad a fény a 

kémiai reakcióhoz? 

 

Ismeretek:  

A napfény és más fényforrások 

(elektromágneses) spektruma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző sugárzások hatásai-

ról a köznapi és a médiából szár-

mazó ismeretek összegyűjtésével 

Biológia-egészségtan: 

növényi fotoszintézis, 

emberi élettani hatások 

(napozás); diagnoszti-

kai módszerek. 

 

Kémia: fotoszintézis, 

(UV-fény hatására 

lejátszódó reakciók, 

kemilumineszcencia). 



 

 

rádióhullámok, mikrohullámok, 

infravörös sugárzás, látható fény, 

UV-sugárzás, röntgensugárzás.  

 

 

 

 

A Nap fénye és hősugárzása bizto-

sítja a Földön az élet feltételeit.  

 

 

 

Példák az infravörös és az UV-

sugárzás, a röntgensugárzás élet-

tani hatásaira, veszélyeire, gya-

korlati alkalmazásaira a techniká-

ban és a gyógyászatban.  

A napozás szabályai. 

a látható fénytartomány kibővíté-

se elektromágneses spektrummá, 

kiegészítése a szintén közismert 

rádió- és mikrohullámokkal, majd 

a röntgensugárzással. 

 

Annak felismerése, hogy a fény 

hatására zajlanak le a növények 

életműködéséhez nélkülözhetetlen 

kémiai reakciók. 

 

Az infravörös és az UV-sugárzás, 

a röntgensugárzás élettani hatá-

sainak, veszélyeinek, gyakorlati 

alkalmazásainak megismerése a 

technikában és a gyógyászatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. 
Fényszennyezés. 

Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világ-
kép.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
– Év végi összefoglalás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Hőtan, elektromosságtan, mágnesesség, optika, mozgás, energia téma-

körben elsajátított fogalmak, összefüggések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A két éves fizika tanulás fogalmainak, összefüggéseinek ismétlése, be-

gyakorlása, rendszerezése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Hőtan. 

Elektromosságtan, mágnesesség. 

Energia, mozgás 

Optika 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőtan, elektromosságtan, mágnesesség, optika, mozgás, energia témakör-

ben elsajátított fogalmak, összefüggések. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazá-

sára törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezen-

tációt.  
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelések-

ből, célszerűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 



 

 

Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és tör-

ténelmi háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal 

szemben kulturáltan vitatkozni. 

A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészsé-

ges szkepticizmusa. Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő 

szintjén további tanulással túl tud lépni.  

Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudo-

mány és a technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közös-

ség és a környezet szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvé-

delmi problémák enyhítésére. 

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, 

tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egysze-

rűbb összefüggések felismerésére. Megfigyelései során használjon modelle-

ket. 

Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus 

formában is lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúzió-

kat. 

Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyara-

pításában, ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény 

alapvető tulajdonságait. 

Képes legyen a sebesség fogalmát különböző kontextusokban is alkalmazni. 

Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük 

egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

Értse meg, hogy a gravitációs erő egy adott testre hat és a Föld (vagy más 

égitest) vonzása okozza. 

A tanuló magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, 

a hőmennyiséghez kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az 

energiafajták elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hő-

mérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk kör-
nyezeti hatásait. Tanúsítson környezettudatos magatartást, takaré-
koskodjon az energiával. 
A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és 
képes legyen azokat azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a 
nem megújuló energiafajták közötti különbséget. 
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek 

előnyeit, hátrányait és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és ada-

tokat gyűjtsön, vita során az érveket és az ellenérveket csoportosítsa és azo-

kat a vita során felhasználja. 

Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egysze-

rű esetekben az erő és a felület hányadosaként. 

Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének 

változásával terjed a közegben. 

Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd 



 

 

anyagokban a legnagyobb. 

Ismerje az áramkör részeit, képes legyen egyszerű áramkörök összeállításá-

ra, és azokban az áramerősség mérésére. 

Tudja, hogy az áramforrások kvantitatív jellemzője a feszültség. 

Tudja, hogy az elektromos fogyasztó elektromos energiát használ fel, alakít 

át. 

A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

Tudja, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása 

terheli a környezetet. 

 

 

 
INFORMATIKA 

 

Helyi tanterv 
 

6. évfolyam (heti 1 óra) 

 

Témakör 

A kerettanterv-

ben megadott 

óraszám 

Hozzáadott 

óraszám 

A helyi tanterv-

ben szereplő 

óraszám 

Az informatikai eszközök használata 4 +1 5 

Alkalmazói ismeretek 10 +2 12 

Problémamegoldás informatikai eszközök-

kel 
8 +1 9 

Infokommunikáció 4 0 4 

Az információs társadalom 4 0 4 

Könyvtári informatika 2 0 2 

Összesen 32 4 36 

 

7. évfolyam (heti 1 óra) 
 

Témakör 

A kerettanterv-

ben megadott 

óraszám 

Hozzáadott 

óraszám 

A helyi tanterv-

ben szereplő 

óraszám 

Az informatikai eszközök használata 3 +4 7 

Alkalmazói ismeretek 12 +0 12 

Problémamegoldás informatikai eszközök-

kel 
2 +0 2 

Infokommunikáció 6 +0 6 

Az információs társadalom 4 +0 4 

Könyvtári informatika 5 +0 5 

Összesen 32 4 36 

 

8. évfolyam (heti 1 óra) 
 

Témakör A kerettanterv- Hozzáadott A helyi tanterv-



 

 

ben megadott 

óraszám 

óraszám ben szereplő 

óraszám 

Az informatikai eszközök használata 1 +0 1 

Alkalmazói ismeretek 16 +2 18 

Problémamegoldás informatikai eszközök-

kel 
10 +2 12 

Infokommunikáció 2 +0 2 

Az információs társadalom 2 +0 2 

Könyvtári informatika 1 +0 1 

Összesen 32 4 36 

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 ismeret-

szerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, mű-

ködésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és cél-

szerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társa-

dalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban sze-

replő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségte-

rületeinek 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 megjelení-

tésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informati-

kai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdeké-

ben 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 lehető-

ségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetősé-

gek 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 megfogal-

mazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kom-

petencia 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 tan-

tárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejleszté-

se, 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 esz-

köze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tan-

tárgy 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, műveltségterüle-

tek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcso-

lódnak 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 együtt-

működések (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 fejleszté-

si feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott 

tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapve-

tő működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattá-

rolást, 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 felada-

tok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok ke-

zelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megérté-

sével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni 

attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulók-

nak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak 

a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasz-

tása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentá-

ciókészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása 

közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, 

a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése 

többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az in-

novációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósí-

tott tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problé-

mamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait a 

tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszerei-

nek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános elvei-

nek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszkö-

zökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás el-

méleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd az 



 

 

elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes prog-

ramokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmá-

nyozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek taní-

tása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség 

kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

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 megfe-

lelő 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 értelme-

zése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott 

vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a 

figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerül-

hetők. 

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, rend-

szerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A cso-

portokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, 

ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatá-

ról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, 

szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok eléré-

sét, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában fog-

lalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, ob-

jektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal ke-

zelje 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 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számta-

lan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában meg-

felelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, 

pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal 

történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés ki-

bővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk eléré-

sével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrás-

központként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész 

életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a 

más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük vég-



 

 

zett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a 

könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tu-

datosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értékének megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és gyakor-

latközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató forráskiválasz-

táshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információ-

szerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is kapcsolódóan az 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 megvaló-

suló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes művelt-

ségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a 

könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások és a korszerű társadalmi igényeket ki-

szolgáló modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatá-

sával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az er-

kölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási lehe-

tőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, 

felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetékte-

len adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszkö-

zök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fej-

leszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önál-

ló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a pályaorien-

tációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A 

táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert információk tá-

mogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a kezdemé-

nyezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmun-

ka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez valamint a társak megértéséhez, elfoga-

dásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti 

az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 

angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák prog-

ramozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmá-

nyozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű 

tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a fo-



 

 

lyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matemati-

ka órákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során igény-

nyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a mate-

matikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel ellenőr-

zik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói dokumentumok 

fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekap-

csolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettu-

dományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a 

tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések mate-

matikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott 

oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelő képessé-

gét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt köte-

lező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatuda-

tosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nél-

külözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás 

sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője legyen. A médiatudatos 

oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen képes kiválaszta-

ni a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a vir-

tuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a 

média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez, 

ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus visel-

kedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befo-

lyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes visel-

kedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat 

során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyze-

teknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, érté-

keket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi 

életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással 

jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzé-

sekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a 

folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -

feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás ered-

ményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósí-

tásához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevé-

kenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettuda-

tos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fek-

tetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyam-



 

 

okon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bő-

víthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhe-

tetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is 

kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen 

ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az állampolgári 

kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a megszer-

zéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szükséges tudás 

fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szükségessé, 

melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtár-

használat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanu-

lási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevé-

kenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciálás-

hoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén kiemelt 

jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek bemutatásá-

nak. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a digitális eszkö-

zök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és idegen nyel-

vű információforrásokat. 

 

5–6. évfolyam 

 

A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb 

egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfonto-

sabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és a vírus-

kereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az adatok 

védelméről is gondoskodniuk kell.  

Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladataikhoz kapcso-

lódóan kerül sor a számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és prezentáció-

készítő alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is megjele-

nik. A multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével foglalkoz-

nak. 

Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben 

feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus adatábrá-

zolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a rendsze-

rezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában adatokat 

rendezni. 

A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a kép-

zési szakaszban a tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel ismerked-

nek meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. A 

tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd 

egyre önállóbban készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat. 

A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő fejlesztőrendsze-

rek használata ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók megismerkednek az utasítá-

sokkal, egyszerű programokat írnak, kész programokat értelmeznek.  

A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében inte-

raktív oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. Az oktatóprogramok használata közben a 

tanulók azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító szere-



 

 

pét. Az interaktív programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba, a beavatkozások 

következményeinek megfigyelése lehetővé teszi a programok hatékony, tudatos irányítását. 

Az információszerzés egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztályban első-

sorban tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő tájékozódás és a 

szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatásait. A 

tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcsszavas és 

tematikus keresőgépek használatát is. 

Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját posta-

fiókja, ismerje az elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció szabálya-

it. Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 

A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap 

az elektronikus adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek 

az internet használata közben felmerülő problémákra, felkészülnek azokra a feladatokra, ame-

lyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai biztonsággal 

kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, a személyes 

adatvédelemmel. A tanulók a tanulás során számtalan különböző minőségű információforrás-

sal találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő tapasztalaton alapul, 

melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, értékelésére kerül sor. 

A tanulást támogató információforrások saját dokumentumokban való alkalmazása, az infor-

mációforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a tanulás során, ennek 

érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg és értelmeznek. 

Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalom kialakítása-

kor, ennek érdekében a tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgálta-

tásokat ismernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások működését, 

megfogalmazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, azonosítják az egyes 

eljárások célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat, megisme-

rik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és tapasztalatot szereznek azok biz-

tonságos működésében. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton 

szerzett iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás 

rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során 

egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való fel-

használása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző for-

rások felhasználási lehetőségeit. 

Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett önállóan tájéko-

zódjon az iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott 

és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk 

megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai esz-

közök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A számítógép-

pel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. Víruskereső progra-

mok használata. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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; számí-

tógépes modellek al-

kalmazása; mérések és 

vezérlések a számító-

géppel. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismer-

tetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet megismerése. 

A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű mozgásgyakorlatok 

végzése. 

Természetismeret: az 

egyes életszakaszokra 

jellemző testarányok és 

méretek; az érzékszer-

vek védelmét biztosító 

szabályok. A környeze-

ti állapot és az ember 

egészsége közötti kap-

csolat. 

 

Testnevelés és sport: az 

irodai és a számítógép 

előtt végzett munkához 

gyakorlatok. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése 

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, 

törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozga-

tás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés. 

Állományok típusai. 

Számítástechnikai mértékegységek.  

Természetismeret; ma-

tematika; idegen nyel-

vek; magyar nyelv és 

irodalom: a számító-

géppel segített tanulás 

módszereinek alkalma-

zása során a fájl- és 

mappaműveletek al-

kalmazása, mértékegy-

ségek, számrendszerek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű hasz-

nálata. 

Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és kijelentkezés, hozzáfé-

rési 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, mappamű-

velet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

10 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 vég-

rehajtása. 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. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: rajz készítése 

történelmi vagy társa-

dalmi témáról, pl. cí-

mer, családfa, egyszerű 

alaprajzok készítése. 

 

Természetismeret: ter-

mészettudományi té-

májú ismeretterjesztő 

források tanári segít-

séggel történő keresé-

se, követése, értelme-

zése, az ismeretszerzés 

eredményeinek bemu-

tatása; vázlatrajz készí-

tése a lakóhelyről és 

környékéről. 

Szövegműveletek végrehajtása 

Állomány mentése.  

Szöveges állomány megnyitása. 

Szöveg javítása. 

Karakterformázás. 

Bekezdésformázás. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Helyesírás ellenőrzése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; magyar nyelv és 

irodalom: nyomtatott 

és elektronikus formájú 

irodalmi, ismeretter-

jesztő, publicisztikai 

szövegek olvasása és 

megértése; a szöveg-

elemzés; az informáci-

ós-kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, kikü-

szöbölése; alapvető 



 

 

nyelvhelyességi, he-

lyesírási ismeretek 

alkalmazása; rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rende-

zése különböző nyom-

tatott 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: pre-

zentációk készítése 

önállóan és csoport-

munkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjele-

nítés 
 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezé-

se. Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés 

digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati ismeretek alapo-

zása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök meg-

ismerése 

Az adat fogalmának megismerése. 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök használata. 

Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Matematika: tárgyak, 

személyek, alakzatok, 

jelenségek, összessé-

gek összehasonlítása 

mennyiségi tulajdon-

ságaik szerint; becs-

lés; mennyiségek fo-

galmának alapozása; 

tárgyak tulajdonságai-

nak kiemelése (anali-

zálás); összehasonlí-

tás, azonosítás, meg-

különböztetés;  

Tapasztalati függvé-

nyek, sorozatok alko-

tása, értelmezése stb.; 

matematikai modell 

keresése változások 

leírására, rajzolt, illet-

ve tárgyi jelek értel-

mezése tevékenység-

gel, történés kitalálá-



 

 

sával, szavakban meg-

fogalmazott helyzet-

ről, történésről készült 

matematikai „szöveg” 

értelmezése. 

 

Természetismeret: az 

anyagok és testek ér-

zékelhető tulajdonsá-

gainak megfigyelése, 

összehasonlítása; kí-

sérletek végzése, a 

történés többszöri 

megfigyelése, adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása; együttvál-

tozó mennyiségek 

összetartozó adatpár-

jainak 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, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a tanult 

helyek megkeresése a 

térképen; események, 

jelenségek leolvasása 

történelmi térképek-

ről; távolságok becslé-

se és számítása törté-

nelmi 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 mód-

szerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és  



 

 

eszközök kiválasztása 

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algo-

ritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek műveletekre bontá-

sa önállóan vagy tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkal-

mazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való rész-

vétel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információ gyűjtése, felhaszná-

lása.  

Jelrendszerek ismerete. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelvek; 

matematika; erkölcs-

tan; természetismeret; 

ének-zene; vizuális 

kultúra; technika, élet-

vitel és gyakorlat; test-

nevelés és sport: a tan-

tárgyak által használt 

jelölésrendszerek isme-

rete. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése 

Problémák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos készítése, értelmezése. 

Folyamatábra készítése. 

Természetismeret; 

technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantár-

gyakban tanult tevé-

kenységek szöveges, 

rajzos megfogalmazá-

sa, algoritmizálása, 

folyamatábrák készíté-

se. 

 

Matematika: gondol-

kodás, értelmezésmo-

dellek (pl. rajzos mo-

dellek, gráfok) megér-

tése. 

Algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Alkotás és kreativitás –  

rendszeralkotás (ele-

mek elrendezése külön-

féle szempontok sze-

rint; rendszerezést segí-

tő eszközök - fadiag-

ram, útdiagram, táblá-

zatok - használata, ké-

szítése). Megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fo-



 

 

galma, egyszerű alkal-

mazásai. 

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 iroda-

lom; idegen nyelvek; 

matematika; erkölcs-

tan; történelem; társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek; természet-

ismeret; ének-zene; 

vizuális kultúra; tech-

nika, életvitel és gya-

korlat; testnevelés és 

sport: a tantárgyak tan-

anyagainak egyéni 

vagy csoportos feldol-

gozása, a produktum 

bemutatása multimédi-

ás eszközökkel.  

Többféle megoldási 

mód keresése, az alter-

natív megoldások ösz-

szevetése. 

A robotika alapjainak megismerése 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő problémák megoldási 

módjának megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a rendszere-

sen végrehajtandó te-

vékenységek alaputasí-

tásainak 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 leírá-

sainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete. Síkgeo-

metriai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbá-

lása. 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. 

Rendszeralkotás, ele-

mek elrendezése külön-



 

 

féle szempontok sze-

rint; rendszerezést segí-

tő eszközök - fadiag-

ram, útdiagram, táblá-

zatok - használata, ké-

szítése; megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fo-

galma, egyszerű alkal-

mazásai. 

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények 

meghatározása 

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a 

végeredmények megjelenítése. 

Természetismeret: mű-

veletek, összefüggések 

kiszámolása. Válasz 

megfogalmazása szóban 

és írásban. 

 

Matematika: ismeret-

hordozók használata - 

oktatási-tanulási tech-

nológiákkal való meg-

ismerkedés, azok inte-

raktív használata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrend-

szerek megismerése. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Matematika: tájékozó-

dás a síkban (alapvető 

fogalmak és eljárások 

felidézése, alkalmazá-

sa). 

A tájékozódást segítő 

viszonyszavak. 

Feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. 

Szerkesztések különbö-

ző eszközökkel és eljá-

rásokkal. 

Objektumok létrehozása 

adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok 

tulajdonságai. 

Koordinátarendszer, 

koordináták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. 

 

Tematikai egység/ 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  



 

 

Fejlesztési cél 

Előzetes tudás Egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások módosí-

tó szerepének felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramok-

ban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások módosító szerepének felismerése. 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiák-

kal való megismerke-

dés, azok interaktív 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 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 kere-

sés 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 iroda-

lom: kulturális hírpor-

tálon keresztül egy 

meglátogatandó szín-

házi előadás műsorá-

nak keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

 

Tematikai egység/ 4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-  



 

 

Fejlesztési cél ciós 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 használa-

ta. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolat-

teremtés infokommunikációs eszközök útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazá-

sa. 

Saját e-mail cím létrehozása. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítá-

sa, mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. 

Idegen nyelvek: levele-

zés külföldi diákokkal, 

partneriskolákkal. 

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, neti-

kett. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD hasz-

nálata. 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 hasz-

nálata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek; magyar nyelv és 

irodalom: korabeli 

filmek megtekintése 

(Magyar Nemzeti 

Filmarchívum), köz-

könyvtárak felkeresése, 

elektronikus könyv 

olvasása. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, okta-

tóprogram. 

 

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 megfogalma-

zása. 

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 tevékeny-

ség elvégzéséhez és 

eredményéhez kapcso-

lódó biztonságos esz-

közhasználat. 

Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő vissza-

élések, 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, értelme-

zése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közreműkö-

dés a közösségi nor-

mák kialakításában. 

Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban 

Információforrások gyűjtése. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a saját dokumentum-

ban. 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan: az 

információ gyűjtéséhez 

és feldolgozáshoz 

szükséges kommuni-

kációs készségek meg-

alapozása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs-

kommunikációs társa-



 

 

dalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, kikü-

szöbölése. 

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 megis-

merése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi élet-

ben. 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezet-

ben megismerhető 

munkatevékenységek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-

zás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípu-

sok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismere-

te. 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 eszköztá-

rának 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 Minden tantárgy kere-



 

 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

tében: ajánlott olvas-

mányokkal kapcsola-

tos feladatok. 

Csoportos könyvtárlá-

togatás, könyvtári óra. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az önálló fela-

datvégzés egyes lépé-

seinek elkülönítése és 

gyakorlása (könyvtár-

látogatás, könyvköl-

csönzés, gyermeklexi-

kon). 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabadpolcos állományában a 

feliratok és a raktári jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: írás, szövegal-

kotás. Rövidebb be-

számolók anyagának 

összegyűjtése, rende-

zése különböző nyom-

tatott (lexikonok, kézi-

könyvek) és elektroni-

kus forrásokból. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tar-

talmi, használati jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, segédkönyvek biztos 

használata. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: ismerkedés 

különböző informá-

cióhordozók természe-

tével, kommunikációs 

funkcióival és kultúrá-

jával. 

A média kifejező esz-

közei. Az újság tartal-

mi és formai jellemzé-

se, a nyomtatott és az 

online felületek össze-

hasonlítása. Sajtómű-

fajok. 

A nyomtatott és az 

elektronikus szövegek 

jellemzői. Szövegek 

műfaji különbségének 

érzékelése. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az anya-

nyelvről. Helyesírási 

kézikönyvek. 

A média különféle 

funkcióinak felismeré-

se. Adott szöveg fikci-



 

 

ós vagy dokumentum-

jellegének megfigyelé-

se, felismerése. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: segédköny-

vek, kézikönyvek, at-

laszok, lexikonok 

használata. 

Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének megmutatása 

térképen. 

 

Természetismeret: 

tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti 

folyamatokról - infor-

mációgyűjtés tanári 

irányítással (földrajzi 

helyek, térképek kere-

sése, digitális lexikon-

használat). 

Térképfajták. Térkép 

és földgömb használa-

ta. 

 

Matematika: ismeret-

hordozók használata 

(pl. matematikai zseb-

könyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, képletgyűj-

temények). 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus 

források irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információ-

gyűjtést igénylő feladatok. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: feladatvégzés 

könyvekkel, gyermek-

lapokkal (válogatás, 

csoportosítás, temati-

kus tájékozódás). 

Anyaggyűjtés nyomta-

tott és elektronikus 

források segítségével. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: információk 



 

 

gyűjtése adott témához 

segítséggel könyvtár-

ban, médiatárban, mú-

zeumokban. 

 

Vizuális kultúra: tár-

gyakkal, jelenségek-

kel, műalkotásokkal 

kapcsolatos informáci-

ók gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékeny-

ség információforrása-

inak használata az 

egyéni tevékenység-

hez, tervekhez kapcso-

lódó szöveges, képi, 

hang alapú informáci-

ók célzott keresése 

tapasztalati, valamint 

nyomtatott és elektro-

nikus forrásokban. 

 

Természetismeret: tá-

jékozódás a környezet 

anyagairól. Válogatás 

információs anyagok-

ban és gyűjteményeik-

ben (könyv és média-

tár, 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, fela-

dat esetében: a forrás-

felhasználás jelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

 

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 elvé-

gezni 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 munká-

jában elhelyezni.  

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges informá-

ciót; 

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 szabá-

lyokat; 

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 könyv-

tár szolgáltatásait. 

 



 

 

7–8. évfolyam 

 

Az informatikai eszközök közül a számítógéppel való kommunikáció során fontos egy operációs 

rendszer rutinszerű használata. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. Napjainkban egyre 

fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg információk digitali-

zálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért szükséges a tömöríté-

si módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a szövegszerkesztő 

programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy le-

írás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek gyűjtésé-

re, feldolgozására kerül sor képszerkesztő program segítségével. Ismerik a táblázatkezelés 

alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak különböző dokumen-

tumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a webes publikáció 

jellemző elemeit. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók 

az életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsola-

tos ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel 

kapcsolatos vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a 

tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos 

beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a vál-

toztatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 

A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási 

nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megis-

mert utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a tanu-

lók több oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, értelmezik az 

adatok közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat készítenek. Az 

egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel informatikai segít-

séget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a számítógép 

véletlenszám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása akár a saját 

készítésű, akár mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általá-

nos iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az 

egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb inter-

netes és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre tuda-

tosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az adat-

védelem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő eszkö-

zökkel képesek védekezni ezek ellen. 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az in-

formációkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és etikai 

vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások hitelességé-

nek értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök használatakor 

törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre vonatkozó 

szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 



 

 

A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus szol-

gáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött szerepének, 

céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a szolgáltatá-

sok kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbá-

lása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemlé-

letmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépései-

nek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá 

az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráski-

választást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók megismerik az 

egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektroni-

kus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatás-

ban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék 

készítése és a hivatkozások. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 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. Az 

ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- 

és szoftvereszköz kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Számítógépes és nem számítógépes informatikai környezetek meg-

ismerése, összehasonlítása. 

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a műkö-

dés feltételeinek értel-

mezése a mindennapi 

környezetben. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és haszná-

lata 

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. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatása-

inak 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; 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 

Fizika; kémia; matema-

tika; biológia-



 

 

Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges 

informatikai eszköz kiválasztása.  

A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Nyomtatás fájlba, pdf állományok készítése. Környezettudatos vi-

selkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

egészségtan: a tantárgyi 

órán felmerülő felada-

tok informatikai esz-

közzel történő megol-

dása. Az adott helyzet-

hez legjobban illeszke-

dő hardver és szoftver 

kiválasztása. A tanórán 

bemutatott kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyv-

ének nyomtatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állo-

mány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

28 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. Objek-

tumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum készítése. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formá-

zása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő szer-

kesztése. 

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.  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. 

Táblázat formázása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) 

élet különböző területe-

in a papíralapú és az 

elektronikus műfajok-

ban). 

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: kísérlet 

vagy vizsgálat jegyző-

könyvének elkészítése. 

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. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelení-

tés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Pél-

dák 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 felhasználá-

sa, 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 megszerzé-

sében, a gyakorlati 

életben és más tantár-

gyak keretében (pl. 

százalék, kamatos ka-

mat,  

terület-, felszín-, térfo-

gatszámítás, relatív 

gyakoriság, valószínű-

ség, logaritmus függ-

vény). Táblázatok ké-

szítése. 

 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-

rajz: Mérési adatok, 

ábrák, értelmezése. 

Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása 

függvényekkel, diag-

ramok elemzése, értel-

mezése. 



 

 

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, mó-

dosítása.  

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 tér-

beli tájékozódást szol-

gáló eszközök és mód-

szerek alapjai és fel-

használásuk. A GPS 

idő-, távolság- és se-

bességadatainak értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tar-

tomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és ab-

szolút 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 isme-

rete. 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 meg-

ismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. 

Egyszerű algoritmusok készítése. 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Elemek elrendezése 

különféle szempontok 

szerint; rendszerezést 

segítő eszközök (fadiag-

ram, útdiagram, tábláza-

tok) használata, készíté-

se. Megalkotott rend-

szer átalakítása. 



 

 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó probléma megoldása önállóan vagy irá-

nyított csoportmunkában. 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, 

történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a tantárgyak tan-

anyagainak feldolgozá-

sa, adatgyűjtés interne-

ten. Az adatok tárolása 

és cseréje különböző 

informatikai eszközök 

felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák 

megoldása 

Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői környezetben. 

Matematika: Tájékozó-

dás a síkban. A tájéko-

zódást segítő viszonyok 

ismerete. 

A feltételeknek megfe-

lelő alkotások elképze-

lése a megalkotásuk 

előtt. Szerkesztések 

különféle szerkesztési 

eszközökkel és eljárá-

sokkal. 

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 megjeleníté-

se. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Tervezési eljárások megis-

merése, 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 - ele-

mek elrendezése külön-

féle szempontok sze-

rint; rendszerezést segí-



 

 

tő eszközök (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. 

Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcso-

lata 

Az eredmény meghatározása a bemenő adatok alapján. 

Fizika; kémia: művele-

tek, összefüggések ki-

számolása, számítógé-

pes mérések elvégzése. 

 

Matematika: oktatási-

tanulási technológiákkal 

való megismerkedés, 

azok interaktív haszná-

lata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 

Matematika: a feltéte-

lekkel való összevetés 

során annak tudatosítá-

sa, 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 paramétermódosí-

tás hatásainak megfigyelése 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a beállítások hatásai-

nak vizsgálata. 

A szabályozó eszközök hatásai az oktatóprogramokban. 

Véletlen jelenségek modelljei. 

Kémia; fizika; biológia; 

földrajz: szimulációs 

programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény. 

Kulcsfogalmak/ Véletlen jelenség, modell, szimuláció, beállítás. 



 

 

fogalmak 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret  

8 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Informá-

ciókeresés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban 

való visszakeresése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megta-

lálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, infor-

mációk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 



 

 

 

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 orszá-

gainak, fővárosainak 

bemutatásához, prezen-

tációk készítéséhez 

anyagok gyűjtése, kis-

előadás készítése. 
Hatékony, céltudatos információszerzés 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathal-

mazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgá-

lata, szelektálása 

Helyi könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok.  

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: természettudo-

mányos anyagok gyűjté-

se, a megbízhatóság 

vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárá-

sok, kiválasztási szempontok. 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós 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 eszkö-

zei, 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 csator-

nákon keresztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommu-

nikációt biztosító eszközök megismerése. 

A virtuális tér közlekedési szabályai. 

A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: közösségi portál-

okon megjelenő szemé-

lyes adatok vizsgálata a 

védelem és adatbizton-



 

 

ság szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommu-

nikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. 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 megis-

merése, 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 függvé-

nyek vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára anyagfeldolgo-

záshoz. 

 

Földrajz: térképhaszná-

lat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek; magyar 

nyelv és irodalom: szótá-

rak, lexikonok használa-

ta. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elekt-

ronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

6 óra 

 
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatko-

zásai 
 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos ta-

pasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során tanú-

sított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

A tematikai egység neve-

lési-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 következ-

mények megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatása-

inak felismerése, a 

tevékenységek nem 

várt hatásainak keze-

lési ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékeny-

ségekhez szükséges 

információk kiválasz-

tása és alkalmazása. A 

különböző eredetű 

információk szűrése, 

értékelése, összekap-

csolása, érvényessé-

gük 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, tisz-

tasága. 

 

Matematika: matema-

tikai modellek (pl. 

nyitott mondatok, grá-

fok, sorozatok, függ-

vények, függvényáb-

rázolás, számítógépes 

programok, statiszti-

kai elemzések), al-

kalmazásuk 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 szemé-

lyes felelősség belátá-

sa és érvényesítése a 

közvetlen környezet 

alakításában. 

 

Fizika; kémia; bioló-

gia-egészségtan; föld-



 

 

rajz; történelem, tár-

sadalmi és állampol-

gári ismeretek: infor-

mációk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- 

és internethasználat, 

adatbázisok, szimulá-

ciók használata, kis-

előadások tervezése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az információs 

kommunikációs társa-

dalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsoló-

dó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt ha-

tásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a probléma 

megoldásához szüksé-

ges komplex tájéko-

zódás. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver.  

 



 

 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatások-

kal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött sze-

repének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelem-

bevétele, 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 szol-

gáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a megtakarítá-

si lehetőségek felismeré-

se, a hatékonyság, egés-

zség- és környezettuda-

tosság érvényesítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Köz-

könyvtári 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, összehasonlí-

tása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szere-

pének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a 

tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

 

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 bibli-

ográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított 

alkalmazása. 

információforrásainak 

használata: a tevékeny-

séghez kapcsolódó in-

formációszükséglet beha-

tárolása és a tevékeny-

séghez, a probléma meg-

oldásához szükséges 

komplex tájékozódás. 

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: Információk 

keresése, könyvtár-, fo-

lyóirat- és internethasz-

nálat, adatbázisok, szi-

mulációk használata. 

Természettudományi 

témájú ismeretterjesztő 

források önálló keresése, 

követése, értelmezése, az 

ismeretszerzés eredmé-

nyeinek bemutatása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Írás, szövegalkotás: 

rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektro-

nikus forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszere-

inek alkalmazása. Inter-

netes enciklopédiák és 

keresőprogramok haszná-

lata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: önálló információ-

gyűjtés adott témához 

különböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környeze-

ti folyamatokról - infor-

mációgyűjtés internetala-

pú szolgáltatásokkal (té-

nyek, adatok, menetren-



 

 

dek, hírek, idegenforgal-

mi ajánlatok). 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információ-

források és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasz-

nú adatbázisok használata. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata - köny-

vek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, fe-

ladatgyűjtemények, táb-

lázatok, képletgyűjtemé-

nyek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az önálló feladat-

végzés, információgyűj-

tés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalmazá-

sa: segédkönyvek, szótá-

rak, lexikonok, helyesírá-

si kézikönyvek használa-

ta, ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, is-

meretek az anyanyelvről.  

 

Biológia-egészségtan: az 

élővilág rendszerezésé-

ben érvényesülő szem-

pontok bemutatása hatá-

rozókönyvek 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 tevékeny-

ségekhez szükséges in-

formációk kiválasztása és 

alkalmazása. A különbö-

ző eredetű információk 

szűrése, értékelése, ösz-

szekapcsolása, érvényes-

ségük kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információ kriti-

kus befogadásának meg-

alapozása (azonos témá-

ról különböző forrásból 

származó rövidebb in-



 

 

formációk összevetése 

tanári irányítással, cso-

portosan). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a források megbízha-

tósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: források megjelölé-

se. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szak-

lexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, kere-

sőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom-

jegyzék. 

 

 

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 alapszol-

gáltatásait; 

segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hard-

ver- 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. 

 

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, szolgáltatáso-

kat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fo-

galmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és kö-

vetkezményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-

lyokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsola-

tokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondásá-

ra. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan re-

leváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladat-

megoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök 

használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani. 

 

 

 
ÉNEK-ZENE 

 

Kerettanterv által javasolt óraszámok 

 

Tematikai egységek 
5–6. év-

folyam 

7-8. év-

folyam 

Zenei reprodukció – Éneklés 30 22 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csopor-

tosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 
7 8 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 
6 6 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 7 8 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 14 20 

 

Helyi tanterv 



 

 

 

5. osztály (heti 1 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Zenei reprodukció – Éneklés 17 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 
4 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 8 

Összesen 36 

 

6. osztály (heti 1 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Zenei reprodukció – Éneklés 17 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 
4 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 8 

Összesen 36 

 



 

 

7. osztály (heti 1 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 
5 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 5 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 11 

Összesen 36 

 

8. osztály (heti 1 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Zenei reprodukció – Éneklés 12 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 
5 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek 3 

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 5 

Zenei befogadás – Zenehallgatás 11 

Összesen 36 

 



 

 

ÉNEK-ZENE 
 

 

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 so-

rán 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 hallásfej-

lesztés 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, tan-

anyagegységekre. 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 isme-

retanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 Zenei reprodukció 

 Éneklés 

– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét ének-

léssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt kép-

visel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén 

megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöve-

teleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, is-

merősöknek.) 
– Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól 

kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezd-

ve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – el-

sősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minő-

ség 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, ötletgaz-

dagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 
–  A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisai-

hoz kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A ge-

neratív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dal-

lam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei 

jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresz-

tül.  

 Felismerő kottaolvasás 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kap-

hatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tar-

talmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaol-

vasás 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 egy-

re 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 el-

vontan, 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 fejleszté-

sében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, talál-

ják 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  

 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 kom-

petenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik 

a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei ta-

pasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább kü-

lönbséget 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 ké-

pes 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 legin-

kább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés 

szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetősé-

get ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek el-

mélyítésére is.  



 

 

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üze-

netének 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 sok-

rétű zenei élményből fejlődik ki. 
– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitott-

sággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a 

zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásai-

nak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfoga-

dását és pozitív értékelését. 
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesz-

tusok, 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 ének-

léssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek min-

den esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az ön-

célú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz ismerte-

tésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási 

helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemuta-

tása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásának, 

problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére gyako-

rolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól meg-

választott 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. Lehe-

tőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciá-

ját, 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 megvi-

lágítása 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 ta-

nulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevéte-

lével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és mű-

fajok 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 – töreked-

jünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei mű-

faj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 



 

 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó ze-

nei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az érté-

kes művek hallgatására. 
– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei informá-

ciók gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott 

korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészí-

tett, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextu-

sát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldol-

gozását. 

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 ne-

velés, nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelős-

ségvállalás másokért és önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A 

kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképes-

ség, 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 ének-

lés örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az élet-

korban már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadás-

mód, a kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A ma-

gyar és más népek zenéje továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hang-

súly folyamatosan eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osz-

tályban a populáris zene szemelvényei is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésé-

nél fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a klasszikus zene fordulatai, formai megoldá-

sai 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. Krono-



 

 

logikus 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 meg-

ismerésére.  

 

 

5–6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények isme-

rete. Az éneklési és generatív készségek korosztálynak megfelelő szint-

je, és az átélt zenei élmények mennyiségének megfelelő befogadói 

kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésé-

vel és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételé-

vel (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, 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 meg-

ismerését 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 elő-

adásmódban, törekvés a stílusos éneklésre. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális kifejező-

készség fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: magyar történeti 

énekek és a magyar tör-

ténelem párhuzamai. 

 

Erkölcstan: mű (szö-

veg) értelmezése erköl-

csi szempontok alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal-

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc funkció-

ja. 

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 cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

7 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 fej-

lesztése a következő zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, 

felütés, dúr-moll dallami fordulatok, tercpárhuzam. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok rit-

mizálása, osztinátó. 

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása, páros-páratlan metrumok váltako-

zásának megéreztetése mozgásos gyakorlatokkal. 

Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása régi ko-

rok zenéjéhez. 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk pentachordokkal, dúdo-

lással, szolmizálva. 

Tercpárhuzamok szerkesztése  

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és nyolcüte-

mes egységekben. 

Zenei forma alkotása visszatérő elemekkel (rondó, variáció). 

Változatos ritmusképletek használata. 

Dallami és harmóniai rögtönzés, a tanult zenei formák alkalmazásá-

val. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatszerkeze-

tek: kérdés és felelet, 

versek ritmusa, szótag-

száma, verssorok ritmi-

zálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifeje-

zése 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, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel meg-

szerzett 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 sze-

melvényeknél 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, 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek isme-

rete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 



 

 

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 egy-

szerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

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, mezzo-

forte, pianissimo. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

7 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 hal-

lási 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, bari-

ton, basszus), 

Formaérzék fejlesztése: 

 visszatéréses kéttagú forma, triós forma, rondó forma, variá-

ciós 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. ze-

netörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a meg-

ismert zeneművek műfaja és formája). 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő szem-

pontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és népi 

hangszer (duda, tekerő, cimbalom, citera). 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző életé-

vel, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, értel-

mezés. 

 

Dráma és tánc: táncté-

telek a nép- és műzené-

ben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma, variációs forma, triós 

forma és rondó forma). 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Egyes tanult zenei műfajokat, formákat, hangszercsoportokat felisme-

rik. 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 re-

mekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó eredeti népzenei felvételek meg-

hallgatása, 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, ver-

senymű), 
daljáték/operarészletek. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismeré-

se. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs szere-

pének felhasználásával). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: magyar történelmi 

énekek, irodalmi párhu-

zamok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi korok, 

korstílusok. 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzene-

te, viselkedési normák. 

 

Dráma és tánc: Rene-

szánsz táncok, táncfor-

mák, zenés játék, opera 

cselekménye. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, opera, menüett, 

szvit, concerto, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 

 



 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből éne-

kelnek 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 ze-

nehallgatásra 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  

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 

Robert Schumann: Gyermekjelenetek (Kinderszenen), op. 15 

Liszt Ferenc: Csárdás obstiné, Magyar fantázia 

Georges Bizet: Carmen – „Az utcagyerekek kórusa” („Avec la garde montante” – részlet az I. 

felvonásból) 

Bartók Béla: Falun BB 87a 

Kodály Zoltán: Magyar népzene sorozatból balladák 

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádihegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 

 

 



 

 

7–8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

22 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 stí-

lusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, ki-

egészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példá-

val. 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 feldolgozá-

sai. 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei. 

Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és téma-

részletek 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 iroda-

lom: verbális kifejező-

készség 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 cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

8 óra 

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 repro-

dukálása. 

Ritmus, metrum: 

különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelé-

se, reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

Dallam: 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifeje-

zése többféle eszközzel. 



 

 

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). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásá-

nak képessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű ol-

vasógyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei rep-

rodukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei 

anyagnál könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás 

fejlesztése. Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meg-

hallgatott zenemű kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gya-

korlás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebessé-

gében. 

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 

8 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 be-

fogadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztés-

mód, egytémájúság és egy-egy zenei ötlet kibontása a barokk zené-

ben, klasszikus szonáta forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népzené-

je. 
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 jellem-

zők, alapritmus és más érdekes ritmikai elemek, hangszerelés, impro-

vizáció, 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 formá-

járól. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített kot-

takép).  

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 ese-

mények között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: középkori világi 

költészet, nemzeti ro-

mantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: zeneirodalmi alko-

tások történelmi kap-

csolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: műalkotás-

ok erkölcsi üzenete. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldol-

gozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélé-

sének és értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismeré-

se. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 

Magyar nyelv és iroda-

lom: romantikus és kor-

társ költészet, szöveg-

elemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 



 

 

grosso részletek, 

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, 

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongorada-

rabok, 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 megisme-

rése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendsze-

rezett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs szerepé-

nek felhasználásával). 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányzatok 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósné-

gyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, jazz, 

rock. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből éne-

kelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a rit-

musérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallá-

suk, formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a 

megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmi-

zálva olvassák.  

Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkci-

ójához, stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 20 alkotás) megismerték, a halott műveket jel-

lemző 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. 

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 

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 

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. 

 

 
ERKÖLCSTAN 

 
A kerettanterv javasolt óraszámai az 5-6. évfolyamon 

 

Tematikai egység Órakeret 

5-6. évfolyamon összesen 

Test és lélek 11 óra 

Kapcsolat, barátság, szeretet 11 óra 

Kortársi csoportok 10 óra 

Társadalmi együttélés 11 óra 

A technikai fejlődés hatásai 10 óra 

A mindenséget kutató ember 10 óra 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai a 7-8. évfolyamon 

 

Tematikai egység Órakeret 

 7-8. évfolyamon összesen 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 10 óra 

Párkapcsolat és szerelem 11 óra 

Egyén és közösség 11 óra 

Helyem a világban 11 óra 

Mi dolgunk a világban? 11 óra 

Hit, világkép, világnézet 11 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

5. évfolyam (heti 1 óra) 

 



 

 

Tematikai egység Órakeret 

Test és lélek 7 

Kapcsolat, barátság, szeretet 5 

Kortársi csoportok 6 

Társadalmi együttélés 6 

A technikai fejlődés hatásai 6 

A mindenséget kutató ember 6 

 36 

 

6. évfolyam (heti 1 óra) 

 

Tematikai egység Órakeret 

Test és lélek 6 

Kapcsolat, barátság, szeretet 6 

Kortársi csoportok 5 

Társadalmi együttélés 6 

A technikai fejlődés hatásai 6 

A mindenséget kutató ember 7 

 36 



 

 

7. évfolyam (heti 1 óra) 

 

Tematikai egység Órakeret 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 12 

Párkapcsolat és szerelem 12 

Egyén és közösség 12 

 36 

 

8. évfolyam (heti 1 óra) 

 

Tematikai egység Órakeret 

Helyem a világban 12 

Mi dolgunk a világban? 12 

Hit, világkép, világnézet 12 

 36 

 

 

 

 

 



 

 

ERKÖLCSTAN 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyá-

nak, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesz-

tése, 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 szerke-

zetet.  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 civili-

zációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a min-

dennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés 

és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosítá-

sában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi 

értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyő-

ződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori 

életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítélé-

séről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, 

amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fon-

tos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősíté-

sére 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 korábbi-

aknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése 

közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változato-

sak, 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 – közössége-

inkhez 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, ame-

lyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érde-

keihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítsé-

gükre 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 előfelté-

tele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai gon-

dolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellem-

zője 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 el-

fogadtatása 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 erő-

sebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívána-

tos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tan-

tárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztés-

központú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmá-

nak évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tuda-

tosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, refle-

xiókon 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 szin-

ten, 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 ter-

mészetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történe-

tek, 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 csoporto-

kat 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 ellentmon-

dó 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 nél-

kül, 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 kapcsola-

tos 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 mel-

lett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérde-

zés, 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 értékelés-

től. 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 kere-

tet 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 értékköz-

pontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

5. 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 nem-

zeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egy-

re inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és kötelezett-

ségek közötti kapcsolatról, miként arról is, hogy a társas együttéléshez szükségképpen hozzá-

tartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében ekkor feldolgozásra 

kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a demokráciára nevelés 

alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia erőteljes fejlesztésére. 

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alap-

vető 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 a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek 

az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak ér-

dekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és érték-

konfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt sze-

rephez 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 elsajátí-

tását. 

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 életkor-

ban 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. 

 

Tematikai egység Test és lélek 
Órake-

ret7 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 gyarapítá-

sa 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 lel-

kem és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb 

fizikai, lelki és szellemi szükségletei?  

 

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?  

 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyaté-

kos? Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, 

amelyekben ügyesebbek másoknál?  

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, ami-

kor sérült vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan őrizhetjük 

meg a lelki egészségünket?  

Jól ismerem magam? Melyek az erősségeim és gyengeségeim, jó 

rossz tulajdonságaim? Hogyan tudom jobban megismerni magam? 

Hogyan osztom be az időmet? Milyen módszerekkel tanulok? 

 

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? 

Természetismeret: 

Kamaszkori változá-

sok: testkép, testalkat; 

az egészséges táplál-

kozás alapelvei; a ser-

dülő személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az önfej-

lesztés eszközei; ve-

szélyforrások különfé-

le élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlő-

dés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, lelkiisme-

ret, szándék, döntés. 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órake-

ret5 óra 



 

 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési 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 se-

gíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásá-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és 

milyen mélységűek ezek az érzések? 

 

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?  

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmesség-

nek? Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes talál-

kozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös programoknak? 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a közlési szán-

déknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; min-

dennapi kommunikáci-

ós szituációk gyakorlá-

sa.  

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció, jel-

értelmezés, jelalkotás; 

kép és szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos tevékenység 

során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbo-

csátás, konfliktus.  

 

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb ténye-

zők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felis-

mertetése. 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 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak?  

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös tevé-

kenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom 

bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Való-

ban különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben? 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a cso-

portokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha 

nem sikerül?  

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a cso-

port 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? 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: közéleti kommuni-

káció (megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzá-

szólás, alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: kon-

szenzus kialakításának 

képessége és eszköztá-

rának megismerése a 

dramatikus tevékenysé-

gek előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású cso-

portszerveződés drama-

tikus tevékenységek 

során. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általáno-

sítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órake-

ret6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, ünne-

peinek 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 ve-

szélyek tudatosítása. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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?  

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a 

környékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a 

kisebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Meny-

nyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él?  

 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud ala-

kulni 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 ismere-

tek: a magyarság erede-

te; mondókák, króni-

kák, nyelvtudomány; 

hasonlóságok és kü-

lönbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: való-

ság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos improvizáci-

ók; 

improvizációk összefű-

zése jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ün-

nep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, iga-

zságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, sze-

génység, szolidaritás, virtuális közösség. 

 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órake-

ret6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismere-

tek. 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 környe-

zet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsí-

tásában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a köztu-

lajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásai-

nak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosí-

tása.  



 

 

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 ré-

szén? Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdeké-

ben? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a 

mai világ legfontosabb technikai eszközei?  

 

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? 

 

A mozgóképek hatása 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszkö-

zökkel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

 

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a tömegkom-

munikáció legfőbb 

üzeneteinek dekódolá-

sa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: környezet-

tudatosság. 

 

Vizuális kultúra: ter-

vezett és alakított kör-

nyezet; vizuális kom-

munikáció,  

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulaj-

don, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, reklám. 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órake-

ret6 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, különfé-

le forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendsze-

reztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél 

hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki kü-

lönböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek 

kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez ne-

kik?  

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 tarta-

nak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

Természetismeret: a 

Föld helye a Naprend-

szerben és a Világ-

egyetemben; Koperni-

kusz tudománytörténe-

ti jelentősége. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az Ószövet-

ségből; a görögök és 



 

 

 

A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

milyen módon?  

 

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  

 

rómaiak vallása; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a keresz-

ténység kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; 

a római katolikus egy-

ház felépítése, jellem-

zői. Az iszlám vallás 

megjelenése és alapve-

tő tanításai.  

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: képek és for-

mák a költészetben; az 

irodalmi művek szóbe-

li és írásbeli szöveg-

műfajainak 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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért.  

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja azt. Gondol-

kodik saját személyiségjegyein, törekszik a véleményalkotásra, illetve 

vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit. 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 elfo-

gadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat. 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 környe-

zet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa 

a természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait. Tisztában 

van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek. Érti, 

hogy a világ megismerésének többféle útja van. 

 

6. évfolyam 

 



 

 

A hatodik évfolyamon az előző tanév témáit dolgozzuk fel újra azokat kibővítve és elmélyít-

ve. Ebben az életszakaszban tovább erősítjük a tanulók időszemléletét, nemzeti öntudatát, az 

önmagáért és másokért vállalt felelősségtudatát, környezettudatos szemléletét, önismeretét, 

társas kultúráját, vállalkozói kompetenciáját, anyanyelvi és digitális kompetenciáját, a demok-

ráciára nevelést, szociális és állampolgári kompetenciáját, vitakultúráját. 

 

Tematikai egység Test és lélek 
Órake-

ret6 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 gyarapítá-

sa 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 lel-

kem 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? Mi-

lyen az, amikor én beteg vagyok? Mért tartozom felelősséggel saját 

testi épségemért? 

 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyaté-

kos? 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 állapotuk a hétköz-

napi 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? 

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, ami-

kor 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 befolyásol-

hatja ezt? 

Természetismeret: 

Kamaszkori változá-

sok: testkép, testalkat; 

az egészséges táplál-

kozás alapelvei; a ser-

dülő személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az önfej-

lesztés eszközei; ve-

szélyforrások különfé-

le élethelyzetekben; 

káros szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  



 

 

 

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, fejlő-

dés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, lelkiisme-

ret, szándék, döntés. 

 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órake-

ret6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a 

barátság témája áll.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési 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 se-

gíthetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásá-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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? 

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmesség-

nek? Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes talál-

kozásoknak, a telefonnak, az internetnek és a közös programoknak? 

Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a barát-

ságot? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a közlési szán-

déknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; min-

dennapi kommunikáci-

ós szituációk gyakorlá-

sa.  

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció, 

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos tevékenység 

során; 

alkalmazkodás, érdek-

érvényesítés dinamikus 

változtatása a csopor-

tos tevékenységek so-

rán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, 

szeretet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbo-

csátás, konfliktus.  



 

 

 

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztala-

tok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb ténye-

zők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felis-

mertetése. 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 

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 tevé-

kenységeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen kü-

lönbség a tagok között?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom 

bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Való-

ban 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 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a cso-

portokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha 

nem sikerül?  

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a cso-

port 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? 

Magyar nyelv és iroda-

lom: közéleti kommuni-

káció (megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzá-

szólás, alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: kon-

szenzus kialakításának 

képessége és eszköztá-

rának megismerése a 

dramatikus tevékenysé-

gek előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású cso-

portszerveződés drama-

tikus tevékenységek 

során. 



 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általáno-

sítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órake-

ret6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a 

társadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok 

ugyanezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, ünne-

peinek 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 ve-

szélyek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

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 tag-

jainak 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 társada-

lomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen értékek 

és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszí-

nűségből?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Meny-

nyire 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 len-

ne? Kell-e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor jogos 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a magyarság erede-

te; mondókák, króni-

kák, nyelvtudomány; 

hasonlóságok és kü-

lönbségek a katolikus 

és a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: való-

ság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: néma-

játékos, szöveges és 

mozgásos improvizáci-

ók; 

improvizációk összefű-

zése jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 



 

 

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 ala-

kulni 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? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ün-

nep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, iga-

zságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, sze-

génység, szolidaritás, virtuális közösség. 

 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órake-

ret6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismere-

tek. 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 környe-

zet állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsí-

tásában vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a köztu-

lajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásai-

nak felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosí-

tása.  

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 ré-

szén? Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdeké-

ben? 

 

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 hátrá-

nyaik és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy technikai esz-

köztől?  

 

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? 

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a tömegkom-

munikáció legfőbb 

üzeneteinek dekódolá-

sa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: környezet-

tudatosság. 

 

Vizuális kultúra: ter-

vezett és alakított kör-

nyezet; vizuális kom-

munikáció,  



 

 

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? Mi-

kor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont magáncélra 

használni?  

 

A mozgóképek hatása 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszkö-

zökkel 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?  

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulaj-

don, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, reklám. 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órake-

ret7 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, különfé-

le forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendsze-

reztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél 

hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki kü-

lönböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek 

kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez ne-

kik?  

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 tarta-

nak szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Ma-

gyarországon?  

 

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 előad-

Természetismeret: a 

Föld helye a Naprend-

szerben és a Világ-

egyetemben; Koperni-

kusz tudománytörténe-

ti jelentősége. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: a Biblia; 

történetek az Ószövet-

ségből; a görögök és 

rómaiak vallása; Az 

Újszövetség; Jézus 

története; a keresz-

ténység kialakulása és 

elterjedése: üldözött 

vallásból államvallás; 

a római katolikus egy-

ház felépítése, jellem-

zői. Az iszlám vallás 

megjelenése és alapve-

tő tanításai.  

 

Magyar nyelv és iro-



 

 

nak vagy alkotnak? 

Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a leg-

közelebb és miért?  

dalom: képek és for-

mák a költészetben; az 

irodalmi művek szóbe-

li és írásbeli szöveg-

műfajainak 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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

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 etni-

kai és kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véle-

ményalkotásra, 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 kezelésé-

nek és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól hasz-

nálható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfo-

gadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturá-

lis, 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 segít-

séget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környe-

zet 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 töreksze-

nek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világké-

pek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel köze-

lít ugyanahhoz a valósághoz.  

 

7. évfolyam 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azok-

nak 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 önkéntes-

ség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkés-

zség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel össze-

függő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi 

életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

13 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai 

eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatuda-

tosságra nevelésnek.  

A 7. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi cso-

portok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazsá-

gosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondol-

kodni.  

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világ-

kép 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.  

 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órake-

ret12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakör-

ében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kap-

csolatos személyes tapasztalatok.  

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 mi-

ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és ho-

gyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a 

tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesít-

ményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a megha-

tározó? 

Mit mond az eszem és mit mondanak az érzelmeim? 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Magyar nyelv és iro-

dalom: a kommuniká-

ciós céloknak megfele-

lő szövegek írása; a 

nyelv állandósága és 

változása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási 

pálya; környezet és 

pályaválasztás; megél-

hetés.  

 

Biológia     egészség-

tan: a serdülőkor ér-

zelmi, szociális és 

pszichológiai jellem-

zői;a személyiség ösz-

szetevői, értelmi ké-

pességek, érzelmi 



 

 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Ok-okozat. Mik 

az ösztönök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy 

hatnak ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös kész-

tetéseinket?  

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 ku-

darc és a válság? 

Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak 

magamért vagyok? 

Mi leszek, ha nagy leszek? 

 

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 érté-

kek egymással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és 

mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet 

felállítani az értékeim között? 

A személyiség szerepei 

adottságok. 

 

Vizuális kultúra: ér-

zelmek, hangulatok 

kifejezése; látványok, 

jelenségek asszociatív 

megjelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, te-

hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órake-

ret12 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 von-

zódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódá-

suk 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? Szeret? Nem szeret? Mit jelent a másik tisztelete és 

az egymás iránti felelősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segí-

Biológia    egészségtan: 

nemi jellegek, nemi 

hormonok; a menstruá-

ciós ciklus folyamata; 

másodlagos nemi jelle-

gek, lelki tulajdonsá-

gok; 

a fogamzásgátlás mód-

jai, következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen belü-



 

 

teni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhe-

tő 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 konfliktu-

soknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes fel-

oldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem 

kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket egy szakítás során? 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Mire mennénk egyedül? Milyennek képzelem azt az embert, aki 

majd felnőttként a társam lesz az életben? Milyen családot és milyen 

otthont szeretnék? Felelősségtudat a kapcsolatokban. 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember 

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?  

Egyedüllét, magány 

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bán-

talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az ál-

dozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyege-

tettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenyege-

ti? 

li élet mennyiségi és 

minőségi változásai, a 

szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, há-

zasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális 

bántalmazás, áldozat, családon belüli erőszak. 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órake-

ret12 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 cselek-

vés iránti igény felkeltése, megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Egyedül vagy közösségben? Milyen csoportokhoz tartozom és mi-

ért? 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 

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a kommu-

nikáció; 



 

 

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 rosz-

szul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, amely-

hez tartozom, mindenki jól érezze magát? 

Hasznos tagja vagyok a közösségeimnek? Mennyire vagyok kör-

nyezettudatos? Vállalkozói kedv. Mennyire vagyok önálló és fele-

lős? 

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a cso-

port 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 visel-

kedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaim-

ban? 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 lelkiis-

meretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, al-

kalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskeze-

lés, probléma feloldás; 

a kamasz helye a har-

monikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

8. évfolyam 

 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő 

helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz na-

gyon hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a szakasz-

ban 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 identi-

táshoz, amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell 

tartani. 

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsoló-

dó 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. 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órake-

ret12 óra 



 

 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szer-

zett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

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 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek számom-

ra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket köze-

lebbről 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 gazda-

gabb országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből 

menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befoga-

dásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Va-

jon 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 konflik-

tusok? 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 tagjá-

ra? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakul-

nak 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 jóvá-

tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Milyen 

formában próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető elő-

nyökhöz jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a korrupci-

ót? 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 ér-

vényre jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy ne 

tegyünk senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtör-

 Földrajz: éhezés és sze-

génység a világban; Eu-

rópa változó társadalma; 

az Európai Unió lényegé-

nek megértése; népes-

ségmozgások és mene-

kültáradat; a Kárpát-

medence népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és egyenlőt-

lenségek a társadalom-

ban; állampolgári jogok 

és kötelességek; 

a nyugati integráció kez-

detei; az Európai Unió 

létrejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a magyar-

országi nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek; a 

cigány (roma) népesség 

helyzete. 



 

 

ténjen? 

 

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 szaba-

don 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?  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, vesztegetés, korrupció, hála-

pénz, büntetés, megelőzés, szerzői jog. 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egés-

zségtani 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, értel-

mesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanulás-

nak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsola-

toknak? Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni magamnak? Mit 

tartok még fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszült-

séget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit gondolok 

ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érde-

mes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? 

Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem sza-

bad tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internet-

ről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az új-

ságban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől 

függ, hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan 

kell tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tud-

Magyar nyelv és iroda-

lom: a sajtóműfajok 

alapvető jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, 

események a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tudományos és 

technikai forradalom; a 

világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, médiaszö-

vegek, események 

önálló elemzése a vizu-

ális közlés köznapi és 

művészi formáinak 

felhasználásával; a 

mozgóképi nyelv alap-

jainak, működésének 

értelmezése. 



 

 

juk-e mi magunk is alakítani a világot a médián keresztül?  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi-

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, stressz, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

12 óra 

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 leg-

fontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések közötti 

párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések kö-

zött? Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldön-

teni, 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 lebomlásu-

kat? Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világné-

zet között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a juda-

izmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? 

Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlíta-

nak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  

 

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 hí-

Vizuális kultúra: szemé-

lyes véleményt kifejező 

vizuális megjelenítés 

adott témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák talál-

kozásai a Föld különféle 

térségeiben. 



 

 

vőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napja-

inkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak maguk-

nak ezek követői?  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparan-

csolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi 

tanítás.  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértés-

re és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, ér-

zelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tette-

ire. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzelé-

seinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, 

és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszült-

séget.  

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti auto-

nóm döntéseket hozni.  

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tarto-

zik 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 alakí-

tója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai elérésé-

ért 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANGOL NYELV „A” változat 

(emelt óraszámú) 

 

A kerettanterv javasolt fejlesztési egységei 

 

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése az alábbi fejlesztési egységekben történik, amelyek 

mindegyike megjelenik minden egyes tanítási órán. 

 

Fejlesztési egységek 

Hallott szöveg értése 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Helyi tanterv (emelt óraszámú) 

 

5. osztály (heti 4, azaz 3+1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 15 

Otthon 15 

Idő 13 

Öltözködés  11 

Sport 11 

Iskola, barátok 15 

Szabadidő, szórakozás 14 

Természet, állatok 13 

Város 15 

Zene, művészetek 11 

Környezetünk védelme 10 

 144 

 



 

 

6. osztály (heti 4, azaz 3+1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 6 

Otthon 6 

Étkezés 12 

Idő, időjárás 12 

Öltözködés  6 

Sport 8 

Iskola, barátok 8 

Szabadidő, szórakozás 12 

Természet, állatok 14 

Ünnepek és szokások 10 

Város, bevásárlás 9 

Utazás, pihenés 14 

Fantázia és valóság 6 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 5 

Egészséges életmód 8 

 144 

 

7. osztály (heti 4, azaz 3+1 óra) 

Témakörök  Óraszám 

Család 8 

Otthon 8 

Idő, időjárás 8 

Iskola, barátok 4 

Szabadidő, szórakozás 4 

Természet, állatok 4 

Ünnepek és szokások 8 

Város, bevásárlás 8 

Utazás, pihenés 12 

Fantázia és valóság 8 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 8 

Egészséges életmód 10 

Felfedezések 6 

Tudomány, technika 6 

Múltunk és jövőnk 16 

Média, kommunikáció 6 

Földünk és a világűr 12 

 144 



 

 

 

8. osztály (heti 5, azaz 3+2 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 5 

Otthon 8 

Étkezés 8 

Idő, időjárás 5 

Öltözködés  5 

Sport 5 

Iskola, barátok 10 

Szabadidő, szórakozás 12 

Természet, állatok 8 

Ünnepek és szokások 8 

Város, bevásárlás 8 

Utazás, pihenés 8 

Fantázia és valóság 12 

Zene, művészetek 12 

Környezetünk védelme 8 

Egészséges életmód 12 

Felfedezések 5 

Tudomány, technika 5 

Múltunk és jövőnk 14 

Média, kommunikáció 14 

Földünk és a világűr 8 

 180 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakeret-

tel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesz-

tése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciák-

kal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, va-

lamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez 

is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat 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, szerkesz-

tésének 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 sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek 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 erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák 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 tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az ide-

gen 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 nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

mumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasz-

tott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-

ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlat-

ban 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 évfolya-

mon 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 nyelvtanu-

lás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az össze-

függő 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 for-

dítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek 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 tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetősé-

gek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támo-

gatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett 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 segítség-

nyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődé-

sének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcso-

lása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának 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 interak-

ció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem külö-

níthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesz-

tése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elő-

fordulnak. 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 elne-

vezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

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 lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelen-

nek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerül-

jenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesz-

tési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredmé-

nyét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tago-

zaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompe-

tenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket 

beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglal-

kozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is 

segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran hasz-

nálják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önisme-

retük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége 

szempontjából. 

A tanulók az 5–7. évfolyamon az emelt óraszámú csoportokban heti 4 órában tanul-

ják az idegen nyelvet, a 8. évfolyamon heti 5 órában. A fejlesztés várható eredménye a 6. 

évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2-B1 szint. A középfo-

kú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

Az emelt óraszámú idegen nyelv oktatásának jellemzői: 

 nem jelent többlet órát a tanulók számára, így nem nőnek a tanulók terhei, 

 a tananyag növelése nélkül a tananyag elmélyítése történik, 

 a szókincsbővítés minden témakörben, 

 több gyakorlás, 

 nagyobb hangsúly helyeződik a kommunikációra, a társalgásra, a szituációs játé-

kokra, amelyek a mindennapi élethez kapcsolódnak, ezáltal növelve és fejlesztve 

a tanulók kompetenciáit, (pl. boltban vásárlás, utazás, orvosnál, stb.) 

 a célnyelvi országok kultúrájának bővebb megismerése változatos módszerekkel. 

5. 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. 

Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók válto-

zatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalko-

zásban, 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 be-

szédkészség 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 ide-

gen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhely-

zetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet 

alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek meg-

felelő, 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 „Témakö-

rök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, 

ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanu-

lás. 

Az 5. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket to-

vábbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a cél-

nyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak cse-

kély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy sze-

repe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájá-

nak fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anya-

nyelvi 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 infor-

mációszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

 

 

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 szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egysze-

rű szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű 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 infor-



 

 

máció 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 cél-

nyelvi 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. 

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel 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 eszközök-

kel, begyakorolt beszédfordulatokkal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-



 

 

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Párbeszéd előadása társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

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. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 



 

 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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). 

Egyszerű, autentikus, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

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. 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 



 

 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

 

Természetismeret: ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok 

Kedvenc sportom. 

 

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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Zene, művészetek Ének-zene: zenehallgatás. 



 

 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Hangszerek 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

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, értelmezé-

se, táblázatok olvasása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír. 

 

 

6. évfolyam 

 

A 6. évfolyam kezdetekor tanulók már 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 megol-

dani, ha megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott cél-

nyelvi szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő 

beszéd területén. Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egy-

szerű 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 ha-

sonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és né-

hány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változat-

lanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozás-

ban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kul-

túrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a be-

szédkészség 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 megfe-

lelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az ide-

gen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővül-



 

 

nek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szük-

ségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a 

NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblá-

zatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol megva-

lósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket tovább-

ra 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 ese-

tében 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 vonat-

kozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi 

kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kife-

jezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a 

digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven is az információ-

szerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

 

 

 

 

 

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 szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egysze-

rű szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű 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 infor-

máció 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 cél-

nyelvi 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 szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, kö-

vetkeztetések 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 ele-

mekre (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 tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
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 szókincs-

csel 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 nor-

mákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempó-

ban. 

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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

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

kalmazása (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 játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az is-

mert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alko-

tásai 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, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-



 

 

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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 ké-

peslap, 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 megvál-

toztatása, 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, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 



 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az 5. 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. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

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. 

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. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, cik-

lusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 



 

 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hét-

köznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: 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, műalko-

tások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, múzeumlátoga-

tás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítá-

sok. 

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, értelmezé-

se, 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 cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

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. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással rendelkeznek. Ez a 

Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és 

ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszok-

ban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magu-

kat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelv-

ismeretre. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgá-

latába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott 

tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a ma-

gyarral. Alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7. 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia.  

 A tanulók egyre több autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, 

szélesedik nyelvtani ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszéd-

szándékaikat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszok-

hoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, A helyes nyelvhasználat-

ban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaz-

nak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önérté-

kelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában 

és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változat-

lanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  



 

 

A korábbi témakörök a 7. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. 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.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-

gek témájára, tartalmára;  

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, a megértést segítő, változatos felada-

tokra támaszkodva; 

 

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 szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; a témára és a lehetsé-

ges 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 



 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, felszólítások, kérések, infor-

máció hiányán, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 



 

 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, a megértést segítő legfontosabb 

stratégiák alkalmazása; 

 

A fejlesztés tartalma 

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

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondat-

fajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

 

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, étla-

pon és menetrendben) 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztály-

nak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektro-



 

 

nikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, ké-

peslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

Egyszerű írásos minták követése 

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

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása 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 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

A 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 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 



 

 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Iskola, barátok 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, zenehallgatás. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli 

alakzatok. 

 

Földrajz: országok, városok. 



 

 

Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

Híres városok és nevezetességeik. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

Múltunk és jövőnk Történelem, társadalmi és állampolgári is-



 

 

Családom múltja, gyökereim. 

Az én jövőm. 

Iskolám múltja, jelene. 

A jövő iskolája. 

Lakóhelyem régen és most. 

A jövő városa. 

Földünk jövője. 

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 

A 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 elengedhetet-

lenül 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 eszköze-

ként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehető-

ségük 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 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsoló-

dási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a mun-

kaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kom-

munikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több auten-

tikus 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 kontextus-

ba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló szabályszerű-

ségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A helyes nyelv-

használatban 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 tuda-

tosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításá-

ban változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti moti-

váció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásá-

nak, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerülje-

nek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanu-

lók 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 elsajá-

títása 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 megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

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 szöve-

gek 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folyta-

tása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, 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 bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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



 

 

getésben.  

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

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólí-

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

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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 is-

mert témákról, felkészülés után. 

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

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 



 

 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

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

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művé-

szeti 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, étla-

pon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

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

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

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

írások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

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

zés). 

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

makkal 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 lét-

rehozása 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 

 

A 7. 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, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 



 

 

nagyvilágban. munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

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. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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, médiain-

formatika. 

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, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 



 

 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

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. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

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. 

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, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 



 

 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

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 is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

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. 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

ANGOL NYELV „B” változat 

 

A kerettanterv javasolt fejlesztési egységei 

 

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése az alábbi fejlesztési egységekben történik, amelyek 

mindegyike megjelenik minden egyes tanítási órán. 

 

Fejlesztési egységek 

Hallott szöveg értése 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 12 

Otthon 12 

Idő 10 

Öltözködés  8 

Sport 8 

Iskola, barátok 12 

Szabadidő, szórakozás 10 

Természet, állatok 10 

Város 12 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 6 
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6. osztály (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 4 

Otthon 4 

Étkezés 10 

Idő, időjárás 12 

Öltözködés  4 

Sport 4 

Iskola, barátok 4 

Szabadidő, szórakozás 10 

Természet, állatok 12 

Ünnepek és szokások 8 

Város, bevásárlás 6 

Utazás, pihenés 12 

Fantázia és valóság 4 

Zene, művészetek 6 

Környezetünk védelme 2 

Egészséges életmód 6 
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7. osztály (heti 3 óra) 

Témakörök  Óraszám 

Család 6 

Otthon 6 

Idő, időjárás 6 

Iskola, barátok 2 

Szabadidő, szórakozás 2 

Természet, állatok 2 

Ünnepek és szokások 6 

Város, bevásárlás 6 

Utazás, pihenés 10 

Fantázia és valóság 6 

Zene, művészetek 6 

Környezetünk védelme 6 

Egészséges életmód 8 

Felfedezések 4 

Tudomány, technika 4 

Múltunk és jövőnk 14 

Média, kommunikáció 4 

Földünk és a világűr 10 
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8. osztály (heti 3+1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 3 

Otthon 6 

Étkezés 6 

Idő, időjárás 3 

Öltözködés  3 

Sport 3 

Iskola, barátok 8 

Szabadidő, szórakozás 12 

Természet, állatok 6 

Ünnepek és szokások 6 

Város, bevásárlás 6 

Utazás, pihenés 6 

Fantázia és valóság 10 

Zene, művészetek 12 

Környezetünk védelme 6 

Egészséges életmód 12 

Felfedezések 3 

Tudomány, technika 3 

Múltunk és jövőnk 12 

Média, kommunikáció 12 

Földünk és a világűr 6 
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakeret-

tel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesz-

tése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciák-

kal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, va-

lamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez 

is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat 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, szerkesz-

tésének 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 sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek 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 erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák 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 tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az ide-

gen 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 nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

mumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasz-

tott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-

ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlat-

ban 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 évfolya-

mon 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 nyelvtanu-

lás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az össze-

függő 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 for-

dítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek 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 tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetősé-

gek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támo-

gatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett 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 segítség-

nyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődé-

sének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcso-

lása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának 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 interak-

ció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem külö-

níthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesz-

tése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elő-

fordulnak. 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 elne-

vezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

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 lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 



 

 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelen-

nek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerül-

jenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesz-

tési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredmé-

nyét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tago-

zaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompe-

tenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket 

beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglal-

kozás, 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 önis-

meretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessé-

ge 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 vé-

gén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

 

5. 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. 

Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók válto-

zatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalko-

zásban, 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 be-

szédkészség 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 ide-

gen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhely-

zetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet 

alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek meg-

felelő, 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 „Témakö-

rök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, 

ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanu-

lás. 

Az 5. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket to-

vábbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a cél-

nyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak cse-

kély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy sze-

repe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájá-

nak fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anya-

nyelvi 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 infor-

mációszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

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 szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egysze-

rű szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű 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 infor-

máció 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 cél-

nyelvi 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. 

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-



 

 

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel 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 eszközök-

kel, begyakorolt beszédfordulatokkal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Párbeszéd előadása társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 



 

 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

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. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 



 

 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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). 

Egyszerű, autentikus, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

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. 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

 

Természetismeret: ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Természetismeret: az ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 



 

 

Sportok 

Kedvenc sportom. 

 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Kontinensek, tájegységek. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Hangszerek 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

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, értelmezé-

se, táblázatok olvasása. 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír. 

 

 

6. évfolyam 

 

A 6. évfolyam kezdetekor tanulók már 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 megol-

dani, ha megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott cél-

nyelvi szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő 

beszéd területén. Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egy-

szerű 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 ha-

sonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és né-

hány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változat-

lanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozás-

ban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kul-

túrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a be-

szédkészség 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 megfe-

lelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az ide-

gen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővül-

nek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szük-

ségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a 

NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblá-

zatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol megva-

lósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket tovább-

ra 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 ese-

tében 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 vonat-

kozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi 

kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kife-

jezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a 

digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven is az információ-

szerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

 

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 szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű 

szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támo-

gatott 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 informá-

ció 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 cél-

nyelvi 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 szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, kö-

vetkeztetések 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 ele-

mekre (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 tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-



 

 

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Szóbeli interakció 

Előzetes 

tudás 

Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök al-

kalmazásával.  

A temati-

kai 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, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normák-

hoz 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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

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

kalmazása (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 játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az is-

mert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 



 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alko-

tásai 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, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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 ké-

peslap, 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 megvál-

toztatása, 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, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 



 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az 5. 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. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

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. 

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. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, cik-

lusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 



 

 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hét-

köznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: 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, műalko-

tások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, múzeumlátoga-

tás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítá-

sok. 

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, értelmezé-

se, 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 cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

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. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással rendelkeznek. Ez a 

Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és 

ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszok-

ban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magu-

kat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelv-

ismeretre. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgá-

latába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott 

tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a ma-

gyarral. Alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7. 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia.  

 A tanulók egyre több autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, 

szélesedik nyelvtani ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszéd-

szándékaikat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszok-

hoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, A helyes nyelvhasználat-

ban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaz-

nak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önérté-

kelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában 

és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változat-

lanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. 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.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-

gek témájára, tartalmára;  

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, a megértést segítő, változatos felada-

tokra támaszkodva; 

 

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 szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; a témára és a lehetsé-

ges 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 



 

 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, felszólítások, kérések, infor-

máció hiányán, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, a megértést segítő legfontosabb 

stratégiák alkalmazása; 

 

A fejlesztés tartalma 

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

mert témákról, felkészülés után. 



 

 

Történet elmesélése, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondat-

fajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

 



 

 

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, étla-

pon és menetrendben) 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztály-

nak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, ké-

peslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

Egyszerű írásos minták követése 

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

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása 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 

 

 

 

 

 



 

 

Ajánlott témakörök 

 

A 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 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Iskola, barátok 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, zenehallgatás. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínfor-



 

 

élővilága. mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

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. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

 

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 



 

 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

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 is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

Erkölcstan: a munka világa. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 



 

 

8. évfolyam 

 

A 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 elengedhetet-

lenül 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 eszköze-

ként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehető-

ségük 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 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsoló-

dási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a mun-

kaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kom-

munikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több auten-

tikus 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 kontextus-

ba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló szabályszerű-

ségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A helyes nyelv-

használatban 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 tuda-

tosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításá-

ban változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti moti-

váció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásá-

nak, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerülje-

nek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanu-

lók 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 elsajá-

títása 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 megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

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 szöve-

gek 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

 

 

 



 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folyta-

tása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, 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 bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

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

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólí-

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

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

 

 

 



 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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 is-

mert témákról, felkészülés után. 

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

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

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

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-



 

 

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művé-

szeti 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, étla-

pon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

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

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

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

írások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

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

zés). 

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

makkal 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 lét-

rehozása 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 

 

A 7. 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, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

 



 

 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

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. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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, médiain-

formatika. 

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, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

 



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

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. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

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. 

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, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-



 

 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

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 is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

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. 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

NÉMET NYELV „A” változat 

(emelt óraszámú) 

 

A kerettanterv javasolt fejlesztési egységei 

 

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése az alábbi fejlesztési egységekben történik, amelyek 

mindegyike megjelenik minden egyes tanítási órán. 

 

Fejlesztési egységek 

Hallott szöveg értése 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Helyi tanterv (emelt óraszámú) 

 

5. osztály (heti 4 azaz 3+1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 15 

Otthon 15 

Idő 13 

Öltözködés  11 

Sport 11 

Iskola, barátok 15 

Szabadidő, szórakozás 14 

Természet, állatok 13 

Város 15 

Zene, művészetek 11 



 

 

Környezetünk védelme 10 

 144 

 



 

 

6. osztály (heti 4 azaz 3+1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 6 

Otthon 6 

Étkezés 12 

Idő, időjárás 12 

Öltözködés  6 

Sport 8 

Iskola, barátok 8 

Szabadidő, szórakozás 12 

Természet, állatok 14 

Ünnepek és szokások 10 

Város, bevásárlás 9 

Utazás, pihenés 14 

Fantázia és valóság 6 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 5 

Egészséges életmód 8 

 144 

 

7. osztály (heti 4 azaz 3+1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 8 

Otthon 8 

Idő, időjárás 8 

Iskola, barátok 4 

Szabadidő, szórakozás 4 

Természet, állatok 4 

Ünnepek és szokások 8 

Város, bevásárlás 8 

Utazás, pihenés 12 

Fantázia és valóság 8 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 8 

Egészséges életmód 10 

Felfedezések 6 

Tudomány, technika 6 

Múltunk és jövőnk 16 

Média, kommunikáció 6 

Földünk és a világűr 12 



 

 

 144 

 



 

 

8. osztály (heti 5 azaz 3+2 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 5 

Otthon 8 

Étkezés 8 

Idő, időjárás 5 

Öltözködés  5 

Sport 5 

Iskola, barátok 10 

Szabadidő, szórakozás 12 

Természet, állatok 8 

Ünnepek és szokások 8 

Város, bevásárlás 8 

Utazás, pihenés 8 

Fantázia és valóság 12 

Zene, művészetek 12 

Környezetünk védelme 8 

Egészséges életmód 12 

Felfedezések 5 

Tudomány, technika 5 

Múltunk és jövőnk 14 

Média, kommunikáció 14 

Földünk és a világűr 8 
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakeret-

tel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesz-

tése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciák-

kal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, va-

lamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez 

is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat 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, szerkesz-

tésének 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 sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek 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 erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák 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 tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az ide-

gen 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 nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

mumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasz-

tott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-

ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlat-



 

 

ban 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 évfolya-

mon 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 nyelvtanu-

lás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az össze-

függő 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 for-

dítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek 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 tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetősé-

gek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támo-

gatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett 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 segítség-

nyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődé-

sének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcso-



 

 

lása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának 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 interak-

ció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem külö-

níthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesz-

tése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elő-

fordulnak. 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 elne-

vezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

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 lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelen-

nek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerül-

jenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesz-

tési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredmé-

nyét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tago-

zaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompe-

tenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket 

beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglal-

kozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is 

segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran hasz-

nálják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önisme-

retük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége 

szempontjából. 

A tanulók az 5–7. évfolyamon az emelt óraszámú csoportokban heti 4 órában tanul-

ják az idegen nyelvet, a 8. évfolyamon heti 5 órában. A fejlesztés várható eredménye a 6. 

évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2-B1 szint. A középfo-

kú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

Az emelt óraszámú idegen nyelv oktatásának jellemzői: 

• nem jelent többlet órát a tanulók számára, így nem nőnek a tanulók terhei, 

• a tananyag növelése nélkül a tananyag elmélyítése történik, 

• a szókincsbővítés minden témakörben, 

• több gyakorlás, 

• nagyobb hangsúly helyeződik a kommunikációra, a társalgásra, a szituációs játé-

kokra, amelyek a mindennapi élethez kapcsolódnak, ezáltal növelve és fejlesztve a tanu-

lók kompetenciáit, (pl. boltban vásárlás, utazás, orvosnál, stb.) 

• a célnyelvi országok kultúrájának bővebb megismerése változatos módszerekkel. 

5. 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. 

Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók válto-

zatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalko-

zásban, 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 be-

szédkészség 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 ide-

gen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhely-

zetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet 

alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek meg-

felelő, 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 „Témakö-

rök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, 

ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanu-

lás. 

Az 5. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket to-

vábbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a cél-

nyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak cse-

kély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy sze-

repe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájá-

nak fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anya-

nyelvi 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 infor-

mációszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

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 szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egysze-

rű szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű 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 infor-

máció 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 cél-

nyelvi 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. 

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel 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 eszközök-

kel, begyakorolt beszédfordulatokkal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Párbeszéd előadása társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

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. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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). 

Egyszerű, autentikus, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

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. 

 



 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

 

Természetismeret: ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok 

Kedvenc sportom. 

 

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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-



 

 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Kontinensek, tájegységek. 

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Hangszerek 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

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, értelmezé-

se, táblázatok olvasása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 



 

 

A 6. évfolyam kezdetekor tanulók már 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 megol-

dani, ha megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott cél-

nyelvi szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő 

beszéd területén. Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egy-

szerű 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 ha-

sonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és né-

hány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változat-

lanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozás-

ban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kul-

túrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a be-

szédkészség 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 megfe-

lelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az ide-

gen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővül-

nek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szük-

ségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a 

NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblá-

zatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol megva-

lósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket tovább-

ra 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 ese-

tében 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 vonat-

kozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi 

kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kife-

jezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a 

digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven is az információ-

szerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

 

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 szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egysze-

rű szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű 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 infor-

máció 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 cél-

nyelvi 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 szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, kö-

vetkeztetések 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 ele-

mekre (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 tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
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 szókincs-

csel 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 nor-

mákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempó-

ban. 

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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

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

kalmazása (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 játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az is-

mert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alko-

tásai 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, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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 ké-

peslap, 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 megvál-

toztatása, 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, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 



 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az 5. 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. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

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. 

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. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, cik-

lusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 



 

 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hét-

köznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: 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, műalko-

tások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, múzeumlátoga-

tás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítá-

sok. 

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, értelmezé-

se, 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 cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

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. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással rendelkeznek. Ez a 

Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és 

ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszok-

ban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magu-

kat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelv-

ismeretre. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgá-

latába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott 

tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a ma-

gyarral. Alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7. 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia.  

 A tanulók egyre több autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, 

szélesedik nyelvtani ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszéd-

szándékaikat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszok-

hoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, A helyes nyelvhasználat-

ban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaz-

nak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önérté-

kelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában 

és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változat-

lanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. 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.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-



 

 

gek témájára, tartalmára;  

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, a megértést segítő, változatos felada-

tokra támaszkodva; 

 

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 szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; a témára és a lehetsé-

ges 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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



 

 

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, felszólítások, kérések, infor-

máció hiányán, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, a megértést segítő legfontosabb 

stratégiák alkalmazása; 

 

A fejlesztés tartalma 

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

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondat-

fajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 



 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

 

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, étla-

pon és menetrendben) 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztály-

nak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, ké-

peslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

 

 

 

A fejlesztés tartalma 



 

 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

Egyszerű írásos minták követése 

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

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása 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 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

A 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 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Iskola, barátok Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 



 

 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, zenehallgatás. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

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. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

 

Környezetünk védelme Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 



 

 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

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 is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 



 

 

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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 



 

 

A 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 elengedhetet-

lenül 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 eszköze-

ként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehető-

ségük 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 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsoló-

dási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a mun-

kaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kom-

munikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több auten-

tikus 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 kontextus-

ba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló szabályszerű-

ségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A helyes nyelv-

használatban 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 tuda-

tosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításá-

ban változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti moti-

váció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásá-

nak, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerülje-

nek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanu-

lók 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 elsajá-

títása 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 megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

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 szöve-

gek 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 



 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folyta-

tása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, 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 bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

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

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólí-

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

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 



 

 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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 is-

mert témákról, felkészülés után. 

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

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

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

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 



 

 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művé-

szeti 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, étla-

pon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

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

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

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

írások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

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

zés). 

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

makkal 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 lét-

rehozása 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 

 

A 7. 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, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

 



 

 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

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. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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, médiain-

formatika. 

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, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

 



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

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. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

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. 

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, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-



 

 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

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 is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

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. 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

NÉMET NYELV „B” változat 

 

A kerettanterv javasolt fejlesztési egységei 

 

Az idegen nyelvi készségek fejlesztése az alábbi fejlesztési egységekben történik, amelyek 

mindegyike megjelenik minden egyes tanítási órán. 

 

Fejlesztési egységek 

Hallott szöveg értése 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 12 

Otthon 12 

Idő 10 

Öltözködés  8 

Sport 8 

Iskola, barátok 12 

Szabadidő, szórakozás 10 

Természet, állatok 10 

Város 12 

Zene, művészetek 8 

Környezetünk védelme 6 



 

 

 108 

 



 

 

6. osztály (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 4 

Otthon 4 

Étkezés 10 

Idő, időjárás 12 

Öltözködés  4 

Sport 4 

Iskola, barátok 4 

Szabadidő, szórakozás 10 

Természet, állatok 12 

Ünnepek és szokások 8 

Város, bevásárlás 6 

Utazás, pihenés 12 

Fantázia és valóság 4 

Zene, művészetek 6 

Környezetünk védelme 2 

Egészséges életmód 6 
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7. osztály (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 6 

Otthon 6 

Idő, időjárás 6 

Iskola, barátok 2 

Szabadidő, szórakozás 2 

Természet, állatok 2 

Ünnepek és szokások 6 

Város, bevásárlás 6 

Utazás, pihenés 10 

Fantázia és valóság 6 

Zene, művészetek 6 

Környezetünk védelme 6 

Egészséges életmód 8 

Felfedezések 4 

Tudomány, technika 4 

Múltunk és jövőnk 14 

Média, kommunikáció 4 

Földünk és a világűr 10 



 

 

 108 

 



 

 

8. osztály (heti 3+1 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

Család 3 

Otthon 6 

Étkezés 6 

Idő, időjárás 3 

Öltözködés  3 

Sport 3 

Iskola, barátok 8 

Szabadidő, szórakozás 12 

Természet, állatok 6 

Ünnepek és szokások 6 

Város, bevásárlás 6 

Utazás, pihenés 6 

Fantázia és valóság 10 

Zene, művészetek 12 

Környezetünk védelme 6 

Egészséges életmód 12 

Felfedezések 3 

Tudomány, technika 3 

Múltunk és jövőnk 12 

Média, kommunikáció 12 

Földünk és a világűr 6 
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakeret-

tel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesz-

tése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciák-

kal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, va-

lamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez 

is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat 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, szerkesz-

tésének 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 sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek 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 erősíthe-

tik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultú-

rák 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 tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az ide-

gen 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 nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező mini-

mumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasz-

tott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-

ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlat-



 

 

ban 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 évfolya-

mon 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 nyelvtanu-

lás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az össze-

függő 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 for-

dítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő mód-

szerek 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 tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetősé-

gek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támo-

gatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az 

ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mel-

lett 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 segítség-

nyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődé-

sének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő bekapcso-



 

 

lása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibonta-

kozásának 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 interak-

ció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem külö-

níthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesz-

tése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elő-

fordulnak. 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 elne-

vezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalom-

ba. 

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 lehe-

tőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelen-

nek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerül-

jenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési sza-

kaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.  

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesz-

tési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredmé-

nyét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).  

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tago-

zaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompe-

tenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket 

beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglal-

kozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szakaszban is 

segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran hasz-

nálják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önisme-

retük 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 vé-

gén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 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. 

Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók válto-

zatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalko-

zásban, 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 be-

szédkészség 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 ide-

gen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhely-

zetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet 

alkotnak.  

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek meg-

felelő, 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 „Témakö-

rök” táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, 

ahol megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanu-

lás. 

Az 5. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket to-

vábbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a cél-

nyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak cse-

kély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy sze-

repe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozá-

sok esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájá-

nak fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anya-

nyelvi 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 infor-

mációszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

Fejlesztési Hallott szöveg értése 



 

 

egység 

Előzetes 

tudás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egysze-

rű szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű 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 infor-

máció 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 cél-

nyelvi 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. 

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszkö-

zök alkalmazásával.  

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel 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 eszközök-

kel, begyakorolt beszédfordulatokkal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Párbeszéd előadása társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás 

adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása kötőszavakkal; 

A fejlesztés tartalma 

Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 



 

 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

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. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) 

tárgyszerű információ szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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). 

Egyszerű, autentikus, adatlapok kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

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. 



 

 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

Ajánlott témakörök Kapcsolódási pontok 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Napirend. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Kedvenc játékaim. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Természetismeret: lakóhelyi környezet. 

 

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

 

Természetismeret: ciklusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok 

Kedvenc sportom. 

 

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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 



 

 

Kedvenc állataim. 

Állatok a ház körül. 

Vadon élő és állatkerti állatok. 

Állatok a nagyvilágban. 

Kontinensek, tájegységek. 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: falvak és városok, közlekedés.  

 

Matematika: irányok, térbeli alakzatok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés, 

vásárlás. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Hangszerek 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

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, értelmezé-

se, táblázatok olvasása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás: 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 

 



 

 

A 6. évfolyam kezdetekor tanulók már 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 megol-

dani, ha megfelelő idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott cél-

nyelvi szövegeket, megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő 

beszéd területén. Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egy-

szerű 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 ha-

sonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és né-

hány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

Az 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változat-

lanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozás-

ban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kul-

túrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.  

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a be-

szédkészség 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 megfe-

lelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az ide-

gen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővül-

nek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, szük-

ségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban állnak a 

NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” táblá-

zatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol megva-

lósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket tovább-

ra 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 ese-

tében 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 vonat-

kozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi 

kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kife-

jezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a 

digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven is az információ-

szerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.  

 

 

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 szöve-

gek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján egysze-

rű szövegek alkotása.  

A temati-

kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel tá-

mogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egysze-

rű 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 infor-

máció 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 cél-

nyelvi 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 szö-

vegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, kö-

vetkeztetések 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 ele-

mekre (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 tarta-

lomra vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának 

megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szük-

ség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a kor-

osztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból ér-

kező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

 

 

Fejlesztési egy-

ség 
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 szókincs-

csel 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 nor-

mákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempó-

ban. 

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 szituációk-

hoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszó-

lításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségle-

tekhez 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 környezeté-

ről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-

zat kérése. 

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

kalmazása (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 játé-

kokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az is-

mert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvésso-

rok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult té-

mákról. A megismert versek, mondókák felidézése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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, élő-

lényekről, eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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, be-

gyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.  

Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-

véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. kö-

zös 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 bemutatá-

sa), rövid szerepek, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, 

rövid szövegek elolvasása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az 

egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felis-

merése és megértése; 

a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének 

megértése;  

egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ ki-

szűrése;  

az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;  

a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek 

értelmezéséhez; 

érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alko-

tásai 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, útbaiga-

zítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-

lák). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások, képes-

lapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek 

során rövid szavak, mondatok másolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfe-

lelő témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdé-

sekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli fela-

datok 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 ké-

peslap, 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 megvál-

toztatása, 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, adat-

lap, bejegyzés, dalszöveg. 



 

 

Ajánlott témakörök 

 

Az 5. 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. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás, 

napirend. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

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. 

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. 

Természetismeret: az időjárás tényezői, cik-

lusok a természetben. 

 

Matematika: számok írása, olvasása, állítá-

sok igazságának eldöntése, tapasztalati ada-

tok lejegyzése, táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 

Évszakok és ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Divat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat.  

 

Matematika: halmazok. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

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. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat. 



 

 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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. 

Természetismeret: élőlények a ház körül, az 

állatok életmódjának főbb jellemzői, szoba- 

vagy kerti növények gondozása, érdekes nö-

vények; a Föld szépsége, egyedisége: a 

Kárpát-medence és hazánk nagytájai, nö-

vénytakarója és élővilága. 

 

Matematika: halmazok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: hét-

köznapok, ünnepek. 

Város, bevásárlás 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. 

Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: 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, műalko-

tások. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, múzeumlátoga-

tás.  

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítá-

sok. 

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, értelmezé-

se, 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 cél-

nyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid 

megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommu-

nikál. 

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. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással rendelkeznek. Ez a 

Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintű” és 

ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési szakaszok-

ban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan helyzetben kipróbálták magu-

kat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükségük volt a nyelv-

ismeretre. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a 

beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgá-

latába állítani és egyszerű formában az önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott 

tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a ma-

gyarral. Alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7. 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia.  

 A tanulók egyre több autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, 

szélesedik nyelvtani ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszéd-

szándékaikat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszok-

hoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, A helyes nyelvhasználat-

ban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaz-

nak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önérté-

kelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában 

és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változat-

lanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 7. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. 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.  

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-



 

 

gek témájára, tartalmára;  

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, a megértést segítő, változatos felada-

tokra támaszkodva; 

 

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 szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; a témára és a lehetsé-

ges 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  

 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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



 

 

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, kérdések, felszólítások, kérések, infor-

máció hiányán, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása lineáris kötőszavakkal, a megértést segítő legfontosabb 

stratégiák alkalmazása; 

 

A fejlesztés tartalma 

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

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondat-

fajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 



 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

 

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, étla-

pon és menetrendben) 

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. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztály-

nak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, ké-

peslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

 

 

 

A fejlesztés tartalma 



 

 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

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

Egyszerű írásos minták követése 

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

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása 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 

 

 

Ajánlott témakörök 

 

A 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 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Iskola, barátok Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 



 

 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Internet, interaktív játékok. 

Mozi, zenehallgatás. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Testnevelés és sport: sportok. 

 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

Természet, állatok 

Kedvenc állataim. 

Kontinensek, tájegységek. 

Hazánk és más országok, más kontinensek 

élővilága. 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi 

környezet és az élővilág összefüggései. 

 

Földrajz: földrészek és óceánok, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

Hon- és népismeret: találkozás a múlttal: 

ünnepeink eredete és szokásrendje. 

Város 

Városok, települések, falvak. 

Épületek, utcák. 

Tájékozódás, útbaigazítás. 

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. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Zenei világnap. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

 

 

Környezetünk védelme Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 



 

 

Veszélyeztetett állat- és növényvilág. 

Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a 

Víz Világnapja, a Duna Napja. 

 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

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 is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 



 

 

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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

 



 

 

A 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 elengedhetet-

lenül 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 eszköze-

ként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehető-

ségük 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 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 fej-

lesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egy-

re nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsoló-

dási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a mun-

kaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kom-

munikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több auten-

tikus 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 kontextus-

ba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló szabályszerű-

ségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A helyes nyelv-

használatban 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 tuda-

tosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításá-

ban változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a 

tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a ta-

nulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti moti-

váció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásá-

nak, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerülje-

nek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanu-

lók 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 elsajá-

títása 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 megfogalma-

zott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szöve-

gekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 szöve-

gek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakö-

rökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megér-

tést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkal-

mazása. 

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 szöve-

gek 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 célnyel-

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

tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszél-

nek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

tató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótár-

sakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári be-

széd, interaktív feladatok. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 



 

 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folyta-

tása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő hasz-

nálata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megér-

tetés, 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 bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

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

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

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

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

getésben.  

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

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

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

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

kommunikáció fenntartása érdekében. 

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

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

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

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólí-

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

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 



 

 

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

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok al-

kalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen kör-

nyezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás megfo-

galmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések össze-

kapcsolása 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 is-

mert témákról, felkészülés után. 

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

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

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

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

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

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

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

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység 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 szöve-

gekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének meg-

értése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, ér-

telmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 



 

 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művé-

szeti 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, étla-

pon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

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

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

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

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

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

írások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

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

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

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

zés). 

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

makkal 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 lét-

rehozása 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 

 

A 7. 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, családfa. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

Hon- és népismeret: családunk története 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. 

Otthontalanok. 

Matematika: tájékozódás a térben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: család és lakóhely. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

 

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és 

cukrok szerepe. 

 



 

 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: családi 

munkamegosztás. 

 

Matematika: halmazok, diagramok készítése, 

értelmezése, táblázatok olvasása. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás. 

Időjárási rekordok. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, 

éghajlati elemek. 

 

Fizika: természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok.  

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: öltözködés, divat. 

 

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok. 

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. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, egymás segítése. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

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, médiain-

formatika. 

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, felszínfor-

mák, hazánk természeti adottságai; Európán 

kívüli kontinensek, tájak, országok. 

 



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok 

gondozása. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hétköznapok, ünnepek. 

 

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. 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

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. 

Utazás a jövőbe. 

Dráma és tánc: dramatikus játékok. 

 

Vizuális kultúra: képzeletem világa. 

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. 

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, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti 

értékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás, egészséges életmód. 

Egészséges életmód Biológia-egészségtan: betegségek megelőzé-



 

 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

se. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. 

Híres felfedezők és életútjuk. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: felfedezők és feltalálók. 

 

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és 

kultúra eredményei a világban. 

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. 

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 is-

meretek: különböző korszakok, globális 

problémák. 

 

Hon- és népismeret: Az én világom. Találko-

zás a múlttal. 

 

Földrajz: településtípusok; környezettudatos-

ság, környezetvédelem. 

 

Erkölcstan: a munka világa. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció: szakmák, foglalkozások. 

Média, kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindennap-

okban. 

A média szerepe a hétköznapokban. 

Testbeszéd. 

Kommunikáció az állatvilágban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés. A média és a nyilvános-

ság szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az 

állatvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiain-

formatika. 

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. 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

 

Tematikai egységek 
5-6. osz-

tály 

7-8. osz-

tály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 36 34 

Úszás és úszó jellegű feladatok 36 36 

Sportjátékok 70 62 

Atlétikai jellegű feladatok 40 45 

Torna jellegű feladatok 58 57 

Alternatív környezetben űzhető sportok 46 44 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 38 46 

 

Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Természetes és nem természetes mozgásformák 18 

Úszás és úszó jellegű feladatok 36 

Sportjátékok 35 

Atlétikai jellegű feladatok 20 

Torna jellegű feladatok 29 

Alternatív környezetben űzhető sportok 23 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 19 

Összesen: 180 

 

6. osztály (heti 5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Természetes és nem természetes mozgásformák 18 

Úszás és úszó jellegű feladatok 36 

Sportjátékok 35 

Atlétikai jellegű feladatok 20 



 

 

Torna jellegű feladatok 29 

Alternatív környezetben űzhető sportok 23 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 19 

Összesen: 180 

 



 

 

7. osztály (heti 5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Természetes és nem természetes mozgásformák 17 

Úszás és úszó jellegű feladatok 36 

Sportjátékok 31 

Atlétikai jellegű feladatok 22 

Torna jellegű feladatok 29 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 23 

Összesen: 180 

 

8. osztály (heti 5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Természetes és nem természetes mozgásformák 17 

Úszás és úszó jellegű feladatok 36 

Sportjátékok 31 

Atlétikai jellegű feladatok 23 

Torna jellegű feladatok 28 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 23 

Összesen. 180 

 



 

 

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 hang-

súlyt. A javasolt tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas szintű 

cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. Olyan tudásról van szó, melynek előnyeit ész-

revétlenül 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 el-

kötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozásában. Ebből a prio-

ritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a hozzájuk kapcsolódó módszerek 

is kulcstényezőnek számítanak. Az 5–8. évfolyamra összeállított kerettanterv a sportági, illet-

ve 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 tu-

lajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a sza-

bálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység ered-

ményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség érde-

keit 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 munka-

végzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a felelős-

ségvállalás 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 sportsikerek-

ben. 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. Ese-

tükben 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 erőszakmen-

tességet szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. évfolyamtól kezdve felhívja a figyel-

met 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 teljesít-

mény 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 tud-

nak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről, illetve magatartásáról. A testi és lelki 

egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület célrendszeré-

vel. 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 reali-

zálásának, 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 ké-

pességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. 

Ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógi-

ai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek meg-

felelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját 

valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az eredményes tanulás alapvető technikái-

val, 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. évfo-

lyam testnevelés oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, vala-

mint a testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a testneve-

lő tanár által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjá-

ból 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 meg-

beszélése, 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. 

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 játé-

kok, sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek le-

bonyolításában 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 kul-

túra 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 mozgás-

modellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Már az 5. évfolyam-

tól 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. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok  

önálló végrehajtása.  

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térfor-

mák kialakításában.  

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartá-

sa. 

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 végre-

hajtásánál.  

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 kiala-

kításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvé-

tele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlat-

okban, szerek/kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal 

és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályainak megfele-

lően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban valamint 

csoportban. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játé-

kos és határozott formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati alap-

formájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlat-

ok. Szabadgyakorlat füzér (68 gyakorlat) irányítva, vagy önál-

lóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

Matematika: számolás, tér-

beli tájékozódás, összeha-

sonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 



 

 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát tar-

talmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs ké-

pességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok fo-

lyamatos 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 sza-

bály- valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív hasz-

nálata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok.  

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból órán-

ként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs gya-

korlatai,. 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 lebonyo-

lításában 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltét-

elei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, 

egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisz-

tasága. Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és ba-

leset-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 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

72 óra  

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek isme-

rete és betartása. 

Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 

A fejesugrás végrehajtása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az életvéde-

lemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ, de 18 óra biz-

tosítása előírt (a két évfolyamon együttesen). Amennyiben az isko-

la úszásoktatásra a helyi tantervben csak 18 órát tervez, vagy nem 

használja fel a teljes (36 órás) időkeretet, a fennmaradó órákat a töb-

bi tematikai egység időkeretének bővítésére kell fordítania. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Hátúszás  

Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 

Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; siklás 

hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek; levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett kartempó; 

hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 

 

Új úszásnem: a gyorsúszás 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 

Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás 

közben; a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral – 

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt.  

Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben 

(növekvő időtartamban); fejesugrás. 

 

Természetismeret: kö-

zegellenállás, a víz 

tulajdonságai, felhajtó-

erő, víz és vízszennye-

zés;  

személyi higiénia, test-

ápolás. 



 

 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pon-

tos végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő távol-

ságra történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben. A gyor-

sasági állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás lábtempó-

jának alkalmazásával rövidebb távon, ismétlésekkel, versenyszerűen, 

valamint versenyszerű úszással meghatározott távolságra.  

Játékok, versengések 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával 

és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és váltóversenyek 

úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. 

Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek 

talpas-, majd fejesugrással meghatározott távon, a tanult 

úszásnemekben.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gyakor-

latok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkife-

jezések.  

A víz szervezetre gyakorolt hatásai.  

Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 

Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség növelésében. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 

A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai.  

Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai.  

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség megőrzésében 

és az életvédelemben. 

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 

Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob állóké-

pesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

70 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások célsze-

rűen végrehajtva.  

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető műve-

letek 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 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és takti-

kai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 



 

 

céljai 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. Lab-

davezetések: Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarka-

zás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. Átadások-

átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és 

mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás. Kosárra dobá-

sok: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütés-

ből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdaveze-

tésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás alaphely-

zetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő he-

lyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (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 megalapo-

zásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya-

korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá-

lyokkal. 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, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: mec-

hanikai törvényszerűsé-

gek; az emberi szerve-

zet működése, energia-

nyerési folyamatok. 



 

 

a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas sportok 

repertoárjának bővítése. 

 

Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a lab-

dához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosár-

érintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés össze-

kapcsolása, 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 változtatá-

sa, a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. Labda-

ütögetés 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 tá-

madó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközé-

sek; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások; for-

dulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros emberfogás 

technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvéte-

le állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel ál-

lásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással, ne-

hezített körülmények között is. Egy- és kétkezes átadások helyben 

és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, 

mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Lab-

daátvétel és -átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; 

átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; különle-

ges labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: 

helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendület-

szerzés 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 kéz-

zel, lábbal; kidobás; 7 méteres védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés emberfo-

gással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó helyezkedé-

se. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a lab-



 

 

dát birtokló támadóval szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől 

való elszakadás. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 

Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. Lerohanások, rendezet-

len védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (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 összehan-

golásának 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 együttműködésé-

vel, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, átadások irányá-

nak megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás köz-

ben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső csüddel, mind-

két lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső csüddel, teljes csüd-

del, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegye-

ző irányból, oldalról és szemből érkező labdával. Átadások (passzo-

lások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel: talp-

pal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda 

átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező 

labdával. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadá-

lyozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszer-

zés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfu-

tással és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendező-

dés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy 

és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás já-

tékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 



 

 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és for-

dulatokkal, 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 játék-

elemekből 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 képessé-

gek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi meg-

alapozásához. 

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 körül-

tekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó képes-

ségfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs ké-

pességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás bővíté-

sével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjá-

rási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű vég-

rehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segí-

tése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és egy-

szerű 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 maga-

tartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durva-

ság 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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fekte-

tett 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, labdahúzo-

gatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurí-

tás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

40 óra  

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra töre-

kedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö-

rülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmé-

nyek 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 ere-

jére.  

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. 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, szén-

hidrátok, zsírok, álló-

képesség, erő, gyorsa-



 

 

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, folyamato-

san is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifu-

tásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 68 

lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugró-

versenyek. 

 

Dobások:  

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Dobá-

sok 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 fej-

lesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése 

különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fej-

lesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és a távnak 

megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás képességé-

nek fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képes-

ség fejlesztése iramváltásos futással. A láb dinamikus erejének növe-

lése 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 vég-

zett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü-

lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kap-

csolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége.  

ság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 



 

 

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 feladatmegol-

dások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cse-

lekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelé-

sére, egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó vál-

tás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és felug-

rás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órake-

ret58 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 lábgya-

korlatok 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 feladatmegol-

dásokban.  

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt moto-

ros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgé-

konyságra, 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 mód-

szerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a rend-

szeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a ver-



 

 

senysport 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 lemá-

szások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző sze-

reken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások 

előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, 

sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fej-

állásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző 

testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kéz-

állásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyatt-

fekvésből emelés hídba. Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mind-

két irányba. Összefüggő talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekré-

nyen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati 

átugrás, guggoló átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekré-

nyen (24 rész): felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gu-

rulóátfordulás előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő el-

rugaszkodással; 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 függősze-

reken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon füg-

gésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások. 

Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: füg-

gésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorlefüg-

gés; 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: lendüle-

tek 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 végre-

hajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a törzs 

erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben vég-

zett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő talajgya-

korlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló össze-

állítása, bemutatása a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek mű-

ködési törvényszerű-

ségei, forgatónyoma-

ték, lökőerő, reakció-

erő, hatásidő, egyen-

súly, tömeg, közép-

pont. 

 

Vizuális kultúra: re-

neszánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

sportágban tehetségesekkel versenyeken való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, vala-

mint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal a test 

izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításá-

nak/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 gyakorlat-

elemek (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 láb-

lendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, fordulatok-

kal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. törzs-

mozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, térd-

emeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – különböző 

kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: 

térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, 

őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, indiánszökde-

lés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Ugrások: ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszug-

rás, 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, kör-

zések, 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 ké-

pességek 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 mozgé-

konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, zsámoly-, 

rövidkötél-gyakorlatok.  

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros gyakorla-

tok 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 szökke-

néssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping leg 

curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés szökke-

néssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), haránt-

szökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépé-

sek magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés  

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitap-

solása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., dupláz-

va. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport tapsol-

ja 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 képes-

ségfejlesztéssel 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 segítség-

nyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes végre-

hajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, lebonyolítá-

sával 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 tar-

tó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében be-

töltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelésé-

re és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület füg-

gésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, se-

gítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, terpesz-

ugrás, 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 

46 óra  

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játékte-

vékenységekben. 

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 tevékeny-

ségekben 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 körülmények-

hez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különfé-

le eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játé-

kok; labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovag-

lás, :, 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. Tá-

volságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat 

megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra tervezé-

se: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. Tájé-

kozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). Terepgya-

korlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó térképpel közö-

sen, majd kisebb csoportokban, futással. A tájékozódási ismeretek 

bővítése és rendszerezése. Önálló feladatmegoldást igénylő tevé-

kenységre történő felkészítés. 

 

Természetismeret: időjá-

rási ismeretek, tájékozó-

dás, térképhasználat; gra-

vitáció, szabadesés, for-

gómozgás; az emberi 

szervezet működése. 



 

 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfo-

gással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra (pa-

lánk 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 lécvé-

gek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés megta-

nulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, növekvő se-

bességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos csökkentésével. A 

támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott lendület; támasztott 

lendület kétoldali támasszal; völgylábas támasztott lendület. Boto-

zás 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 leraká-

sával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. Váltó-

verseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, mérkőzé-

sek. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi versenyek. Szla-

lom 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 tech-

nikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek.  

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal-



 

 

mazása.  

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egés-

zségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék tudato-

sítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, térképtípu-

sok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, hóekeívelés, 

párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió eluta-

sítása.  

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas-

sági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerü-

lésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek is-

meretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhat-

ják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, 

mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogás-

módok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, 

alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 

 

Dzsúdó  

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra kü-

lönböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán tör-

ténő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állás-

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti kultúrák. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai isme-

retek, testi és lelki har-

mónia. 



 

 

ban és mozgásban. Félvállas gurulás előre és hátra technikájának 

elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő végre-

hajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. Végrehajtás aka-

dályok felett (hasonfekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő 

társ(ak) felett, zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át). 

Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdő-

mozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és 

mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, 

tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok 

(szőnyegfelület esetén). A grundbirkózás és a dzsúdó 

alaptechnikáinak jártasságszintű elsajátításával, az erő 

összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók alaptudásának 

biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselke-

désminták kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerü-

lésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismere-

tek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű 

sportok elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 

tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló 

párral. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács An-

tal. 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülé-

sére vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatko-

zó ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 
Természetes és nem természetes mozgásformák  



 

 

évfolyamos ciklus 

végén 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztés-

re 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 megőrzé-

sében 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.  

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 támaszgya-

korlatokban – 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 kar-

gyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladás-

sal, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatele-

meinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megkö-

zelítően helyes végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási meg-

oldások 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 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alap-

helyzetek, 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. Érzel-

mek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

7–8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

34 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 térfor-

mák, 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 gyakorlat-

füzérrel.  

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. El-

lenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellen-

vonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és versengé-

sekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, 

társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, 

ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fej-

lesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet tartalmazó szabadgya-

korlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyéni-

leg, párban és társakkal végrehajtva, önálló tervezéssel is. Zenére vég-

zett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű légző és relaxációs gyakorla-

tok. 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 dina-

mikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a 

kreativitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, életműködése-

ink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 



 

 

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 izomegyen-

súlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító eszkö-

zökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen 

ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gya-

korlatanyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén 

tréning, progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek végre-

hajtása. 

 

 

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 ellenja-

vallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az egészség-

megőrzésben. 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, egés-

zségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenjavallt 

gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, edz-

hetőség.  

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás végrehajtása 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 megőrzé-

sében és az életvédelemben.  

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a külön-

böző úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 

Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása.  

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati ismere-

teinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása.  

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni.  

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő ritmusának 

kialakítása gyors és folyamatos úszással.  

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az időtartam nö-

velésével; úszás a választott úszásnemben ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

 

Mellúszás 

Mellúszás kartempó: gyakorlatok szárazföldön majd derékig érő víz-

ben; karmunka siklás közben; folyamatos úszás karmunkával. 

Mellúszás levegővétel: karmunka levegővétellel, kifújás a víz alatt; 

belégzés minden második, majd minden kartempóra. 

Mellúszás lábtempó: gyakorlatok a parton/tornapadon; vízben segí-

téséggel, segítség nélkül; folyamatosan, levegővétellel. 

Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a ciklusok 

között. 

Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az időtartam növe-

lésével; különböző feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; fejes-

ugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás időtarta-

mának növelésével; a medence alján elhelyezett tárgyak felhozatala.  

Fizika: közegellenállás, 

a víz tulajdonágai, fel-

hajtóerő, vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 



 

 

Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-, hát-, gyorsúszás) mélyvíz-

ben 50–200 m-en. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, vagy csak 

lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz alatt; társ kimentése 

egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: tornakarikán 

át, lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített izomzattal; kézállásba 

merüléssel a medence aljára. Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás”: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; gyorsúszások 

vízilabdás technikával jelzések kerülésével is; vízilabdás úszások 

labdavezetéssel; labdaátadások párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz 

nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult úszásnemek 

ritmusának, dinamikájának kialakításával, folyamatos úszással az 

úszás távjának növelésével. Az anaerob állóképesség fejlesztése 

rövid távok többszöri és erőteljes leúszásával. Koordinációs, 

kondicionális képességek fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos vízbe-

ugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabályokkal. Sor- és váltó-

versenyek különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek különböző távokon; 

„műugró” versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, prevenciós 

és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikai elsajátításával összefüggő alapvető szakkifeje-

zések. 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvénysze-

rűségek elemi ismeretei.  

Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és legsokoldalúbb 

testet igénybe vevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a vízfekvésre, 

technikajavító gyakorlatok és egyszerű módszerek.  

Az anaerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei.  

A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos technikai és sza-

bályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének bővítése. 



 

 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az életvédelemben, az egés-

zséges életmódban. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 

Az úszás mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól független 

fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő úszóegyénisé-

gei, edzői. Az úszás kiemelkedő nemzetközi képviselői.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

62 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 játé-

kokban 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 személyisé-

gei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó sportjá-

ték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű alkalma-

zás elősegítésére.   



 

 

 

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 védé-

se. 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 játékado-

gatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda nél-

küli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koordiná-

ciós képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A komplex képes-

ségfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozá-

sához. A kognitív képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativi-

tás, 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, körülte-

kintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sport-

szerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás biztosítá-

sával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai rekreációs 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 



 

 

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 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható tech-

nikai 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. Üt-

közések. 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. Ka-

pura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ej-

tés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 mé-

teres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csapat-

taktika: 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 védekezés-

be 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 hal-

adás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek mindkét 

lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 

irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, bel-

sővel, 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 labdá-

val. 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, rálépés-

sel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- megelőző szerelés, labdaát-

vétel megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda 

elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás állí-

tott, 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 helyezke-

dés. 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 cso-

portosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai kispá-

lyás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegí-

tése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai játék-

elemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban külö-

nösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és gyakor-

latai 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 játék-

tudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai végrehaj-

tására, 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 képes-

ségek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek kialakí-

tásában, 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 nega-

tív 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, ráfor-

dulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, lét-

számfölényes 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, átlö-

vés, 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 

45 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. 

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 törvényszerű-

ségek ismerete.  



 

 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.  

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgá-

sok, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelő-

rajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es tá-

von. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek 

alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokoza-

tos 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. Hely-

ből 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 hely-

zetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles 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 labdá-

val, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész fordulattal, a 

pördület iskolázása. 

 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A reak-

ció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. Az 

idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. Gyorskoordi-

nációs képességek fejlesztése különböző sebességgel végzett futások-

kal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő intenzitású tartós futás-

sal. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és ugróis-

kolai 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 ver-

senyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóké-

pesség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 



 

 

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 tu-

datosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvény-

szerűségek. 

Az „aktív elugrás” értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, káro-

sodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő teljesítmények-

ben   

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. 

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 

57 óra 

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 gyakorlat-

elemei.  

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 megte-

remtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló össze-

állítása, összekötő elemek alkalmazásával.  

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes kivitele-

zésre 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 

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 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, forga-

tónyomaték, egyen-

súly, reakcióerő, hatás-

idő; egyensúly, tömeg-

középpont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

repülés különböző kiinduló helyzetből.  

 

Aerobik (lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és kar-

munkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplá-

zás; 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 szökde-

lés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik oldal-

ra; 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 gerendagya-

korlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek fel-

használásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az 

aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző verse-

nyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldá-

sokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos fejleszté-

se, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának 

elősegítése a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-

kal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának megteremtésével. A 

tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, átté-



 

 

telesen 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 alko-

tott 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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus koreográ-

fia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus 

nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

44 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 hagyomá-

nyokra 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 hagyo-

mányos 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 eszközök-

kel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játé-

kok 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, támasz-

helyzet. 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 gyakorol-

ható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontra-

ütés; 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 erőki-

fejtést, egyensúlyt biztosít). Az alaplépés automatizálása különféle 

terepviszonyok között (puha, kemény talaj, emelkedő, lejtő stb.). 

Gyaloglólépés, futó és ugró alaptechnikák. 

 

Turul 

Földrajz: időjárási isme-

retek, tájékozódás, 

térképhasználat. 



 

 

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 fejlesz-

tése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gya-

korlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintet-

tel 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: A nyári 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 korcsolyázás 

tárgyak, 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 ol-

dalát 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, formá-

lis és informális kertek között űzhető új testedzési formák megisme-

rése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenál-

ló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és környeze-

ti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag bő-

vítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új sportági moz-

gásformák megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése, 

technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A tech-

nikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tudatosítá-

sával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és tu-

datos 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 sporteszközök-

ről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözékről  

Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási körül-

mények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.  

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: elő-

re- 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. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

46 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 

Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és gya-

korlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált végrehaj-

tása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ közreműködésé-

vel is. 

Leszorítástechnikák és leszorításból történő szabadulások megismerése. 

Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 

Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták elsajá-

títása a fenyegetettség elkerülésére.  

Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.  

A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

Szabadulások fojtásfogásból. Felső egykezes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés 

után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes ütés hárítása 

oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, anató-

miai ismeretek, testi és 



 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogá-

sokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel 

stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel.  

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - külön-

böző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított 

állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban majd oldalazó 

szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, 

társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézki-

húzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és mozgásban.  

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. Rézsú-

tos/oldalsó/fej felőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A leszorítá-

sokból történő szabadulások ismerete. Mini küzdelmek befogott leszo-

rítás technikákból történő szabadulás adott időn belül (pl. 25 mp). Mi-

ni földharc küzdelem leszorítás technikák befogására irányulóan. 

Dobás technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi). 

Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső horogdo-

bást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos 

leszorítás. 

Állás küzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése termé-

szetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordások, 

függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel történő gyakorlatok). 

 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, kiemelés 

páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított elemeinek 

alkalmazásával. A tehetséges tanulók sportágspecifikus tudásának 

növelése a diáksportban történő versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompí-

tások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyze-

tek és fenyegetettség elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. 

lelki harmónia. 



 

 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását 

befolyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz iga-

zított fejlesztés módszerei. 

A küzdősportok mint a magyar sport nemzetközi sikereinek kiemelke-

dő képviselője. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő érté-

keinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi akarati 

tulajdonságok). 

Mire tanít a dzsúdó? Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanítá-

saiból. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas és 

kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani 

szabályok megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, 

a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése. Az 

óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés mellett le kell küz-

deni az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot és a félelmet. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, 

fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérle-

tek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás fel-

mutatása.  

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 
Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban. 

 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfo-

gadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondola-

tok, vélemények szóban történő kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a len-

dületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának je-

lenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása 

a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfele-

lő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhang-

ban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 



 

 

végrehajtásában. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyomá-

nyokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhe-

tő erősebb belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az 

ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyomá-

nyos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő al-

kalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
 

A kerettanterv javasolt óraszámai 
 

Tematikai egységek 5-6. osztály 

1.Ételkészítés 14 

2.Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 16 

3.Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 28 

4.Közlekedési ismeretek 6 
 

Tematikai egységek 7-8. osztály 

1.A háztartás és a közszolgáltatások 10 

2.Közlekedés 6 

3.Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 8 

4.Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek 

megismerése 

8 

 

Helyi tanterv 
 

5. osztály (heti 1 óra) 
 

Tematikai egységek óraszám 

1.Ételkészítés 7 

2.Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 

3.Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 18 

4.Közlekedési ismeretek 3 

Összesen: 36 
 

6. osztály (heti 1 óra) 
 



 

 

Tematikai egységek óraszám 

1.Ételkészítés 7 

2.Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 8 

3.Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 18 

4.Közlekedési ismeretek 3 

Összesen: 36 
 

7. osztály (heti 1 óra) 
 

Tematikai egységek óraszám 

1.A háztartás és a közszolgáltatások 10 

2.Közlekedés 6 

3.Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 12 

4.Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek 

megismerése 

8 

Összesen: 36 
 

8. osztály (heti 0,5 óra) 
 

Tematikai egységek óraszám 

1.A háztartás és a közszolgáltatások 5 

2.Közlekedés 3 

3.Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 6 

4.Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, munkakörnyezetek 

megismerése 

4 

Összesen: 18 



 

 

5–6. évfolyam 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. évfolyamon az, hogy az 1–

4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal egé-

szüljenek ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. Az 

életkori sajátosságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanu-

lók alapkészségei erősödjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvon-

tabbá váljanak. A tevékenységek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játékos 

tevékenységek helyébe fokozatosan az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenysé-

gek feltételei és következményei egyre életszerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a felkészülé-

sük környezetük egyre önállóbb alakítására, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazko-

dásra és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelése, az át-

gondoltan tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értékelés alakítja ki a helyes ön-

értékeléssel bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább képessé válnak az 

önképzésre, önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető be-

tegségek megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvi-

tel igazi értékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok min-

dennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű szervezé-

sére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében ha-

gyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat mutatni. 

A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati te-

vékenységekkel (tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A 

jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek 

elfogadása. A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasz-

tói magatartás kiemelése a gazdasági ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a mo-

dellezés során, a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök bale-

setmentes és szakszerű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban 

történő munkavégzéskor a kölcsönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett 

szerep kipróbálására kerül sor. A gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a meg-

ismerési és rendszerezései folyamatok gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld környe-

zet kialakítására az agrotechnikai tevékenységek nevelnek. Az adottságok függvényében szo-

bai és kerti növények termesztése, hobbi- és haszonállatok gondozása is végezhető. A tan-

tárgy tanulási szokásrendjének alakítása (információgyűjtés, műszaki kommunikáció, minta-

követés, munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajavítás, értékelés) folyamatos, rend-

szeres, következetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési feladatok végzése során. 

A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakorol-

tatása (a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszköz-

rendszere, a balesetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), 

másrészt bővítése (menetrendek, információforrások használata). 

A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevé-

kenységek tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedez-

hessék belső értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív én-

kép kialakítása, a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, 

valamint a szakmák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság megismerése a 

pályaválasztás irányításának előkészítésére ad támpontokat. 

 

 



 

 

5. osztály 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, étke-

zőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszkö-

zök kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munka-

környezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggé-

seinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevé-

kenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságai-

ról, 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.  

Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési alkal-

makhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók (élelmiszer-

lánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos élelmiszer-

beszerzés szempontjai. 

Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú élelmi-

szertermékek. 

Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 

Ételreceptek értelmezése. 

Természetismeret: 

Haszonnövények és 

haszonállatok, termé-

nyek, termékek az 

egyes évszakokban. 

Hőmérséklet, hő-

mennyiség, hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges táplálko-

zás. Baktériumok, 

gombák, étkezési ere-

detű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: arányos-

ság, fajlagos mennyi-

ségek, tömeg- és tér-

fogategységek. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

szókincs- és fogalom-

bővítés, kommuniká-

ció, piktogramok. 

 

Erkölcstan: felelőssé-

1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti mé-

rése, a készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 

1.3. 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. 

Ételek tárolása, csomagolása. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

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 haszná-



 

 

latukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

günk egészség meg-

őrzésében. 

1.5. Étkezési kultúra 

A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 

ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 

alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és esz-

közök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és anyag-

takarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítá-

si lehetőségeinek feltárása, megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, 

családi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mo-

sogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), ételmara-

dék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyagtakaré-

kosság, 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, alakítá-

sára. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatá-

sainak megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problé-

mamegoldások 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, munkafolya-

matokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 

látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-

tása, 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. A mesterséges, illetve épített környezet 

A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: 

Matematika: geomet-

ria, számok, számítá-



 

 

építmények, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, 

állagmegóvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasz-

nált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összeve-

tése a valósággal. 

sok, mértékegységek 

kezelése, egyenes ará-

nyosság. 

 

Természetismeret: 

Vetület, térkép, méret-

arány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és ké-

miai tulajdonságai. 

Haszonnövények, ha-

szonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai kölcsönha-

tások. 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet köl-

csönhatása, felelősség-

érzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő hasz-

nálata, mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és vagyonbizton-

sága, védelem az időjárási hatások ellen. 

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi sza-

bályok ismerete. 

2.3. Balesetek megelőzése 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 

Elektromos eszközök érintésvédelme 

Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során 

használt eszközök, felszerelések használatának szabályai. 

Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi esz-

köz szükségességének felismerése. 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, oldó-

szerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi anyagok 

stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és ezekkel kapcso-

latos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás információforrá-

sokból. 

2.5. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költ-

ségének meghatározása. 

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése.  

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és gon-

dozása. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok megismeré-

se. 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások (le-

égés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, aller-

gia, 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, tűz-

védelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javí-

tás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, munka-

védelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, 

mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, érintésvédelem, 

hulladék, veszélyes hulladék. 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfo-

galmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogal-

mazása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, 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 veszély-

érzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felké-

szülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és tech-

nológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, kemény-

ség, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, próba, 

összehasonlítás, mérés alapján. 

Matematika: mérés, 

méretarány, kicsinyí-

tés, nagyítás, 

geometriai szerkesz-

tések, geometriai 

transzformációk, tes-

tek. 

 

Természetismeret: 

mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai kölcsön-

hatások, anyagszerke-

zet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi vi-

lághoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

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 tár-

gyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése természe-

tes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játé-

kok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education készletek) felhasználá-

sával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, su-

gár). 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. 

(az emberek javára, 

kárára). 

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 tulajdon-

ság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, tervezés, min-

ta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi ábrázolás, 

anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

Tematikai egység 4. Közlekedés 
Órakeret 

3 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 egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárá-

sok, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a 

környezettudatos magatartás erősítése. 

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. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szaknyelv, szó-

kincsbővítés, szövegér-

tés, könyvtárhasználat. 

 

Informatika: internet-

használat, könyvtárhasz-

nálat, alkalmazások 

használata. 

 

Természetismeret: sebes-

ség, gyorsulás. 

 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 

A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megisme-

rése. 

4.3. Balesetvédelem 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzé-

se. 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 



 

 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakor-

lati pályán. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás felté-

telrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

Erkölcstan: találmányok 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.4. Vasúti közlekedés 

A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és 

vasúti menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési cso-

mópont, 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 munkatevé-

kenységekről. 

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 vo-

natkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások kö-

vetkezményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezet-

tudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, va-

lamint 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. Útvo-

nalterv olvasása, készítése. 

 

 

 



 

 

6. osztály 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, étke-

zőhelyek ismerete. 

Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszkö-

zök kulturált használata. 

Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munka-

környezetben. 

Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggé-

seinek belátása, a saját felelősség felismerése. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos 

tevékenységek során. 

Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevé-

kenységek azonosítása, felismerése. 

Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságai-

ról, 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 

Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési alkal-

makhoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 

A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének meg-

határozása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének 

becslése. 

Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók (élelmiszer-

lánc, nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos élelmiszer-

beszerzés szempontjai. 

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, termé-

nyek, termékek az 

egyes évszakokban. 

Hőmérséklet, hő-

mennyiség, hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges táplálko-

zás. Baktériumok, 

gombák, étkezési ere-

detű betegségek. 

Fertőtlenítőszerek, 

mosószerek. 

 

Matematika: arányos-

ság, fajlagos mennyi-

ségek, tömeg- és tér-

fogategységek. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés, 

1.2. Ételek készítése 

Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti mé-

rése, 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. 

1.3. 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 ételalap-

anyagok megromlásának vizsgálata. 

A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok 

kezelése. 

Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának 

alapvető élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó 

élelmiszerek fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak ér-

telmezése. 

Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai 

követelmények megismerése, betartása. 

szókincs- és fogalom-

bővítés, kommuniká-

ció, piktogramok. 

 

Erkölcstan: felelőssé-

günk egészség meg-

őrzésében. 

1.4. 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. 

A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok 

megismerése, alkalmazása. 

1.5. Étkezési kultúra 

Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 

A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, 

ételek tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati 

alkalmazása. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 

Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és esz-

közök mosogatása. 

A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság 

Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és anyag-

takarékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítá-

si 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, mo-

sogatás, maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), ételmara-

dék, hulladék, fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyagtakaré-

kosság, 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, alakítá-

sára. 

Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatá-

sainak megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problé-



 

 

mamegoldások 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, munkafolya-

matokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés információforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt 

látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-

tása, 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. 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 felhasz-

nált anyagok és eszközök fizikai jellemzőiről. 

Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötő-

anyagok, felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigete-

lés. 

Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: geomet-

ria, számok, számítá-

sok, mértékegységek 

kezelése, egyenes ará-

nyosság. 

 

Természetismeret: 

Vetület, térkép, méret-

arány. Szerkezeti 

anyagok fizikai és ké-

miai tulajdonságai. 

Haszonnövények, ha-

szonállatok. Gépek, 

elektromos jelenségek, 

mechanikai kölcsönha-

tások. 

 

Erkölcstan: Az ember 

és a környezet köl-

csönhatása, felelősség-

érzet. 

A tárgyi világ (modern 

technikai eszközök) 

életmódkönnyítő hasz-

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és vagyonbizton-

sága, védelem az időjárási hatások ellen. 

A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási 

hatások azonosítása. 

Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi sza-

bályok ismerete. 

2.3. Balesetek megelőzése 

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 esz-

köz szükségességének felismerése. 



 

 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, oldó-

szerek, festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi anyagok 

stb.) tárolása, kezelése, használata, ezek veszélyei és ezekkel kapcso-

latos biztonsági szabályok. 

Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás információforrá-

sokból. 

nálata, mértékletesség, 

veszélyforrások. 

 

2.5. Környezettudatosság 

A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költ-

ségének meghatározása. 

Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis 

zajterhelésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának 

jelentősége. 

A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Min-

dennapjainkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladé-

kok. A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a hulla-

dékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk lehetőségeiről informá-

cióforrásokból. 

Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek 

során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 

Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és gon-

dozása. 

Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 

Komposztálás. 

Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 

Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok megismeré-

se. 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások (le-

égés, napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, aller-

gia, 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, tűz-

védelem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti 

anyag, fizikai és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javí-

tás, felújítás, állagmegóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, munka-

védelmi eszköz, használati utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, 

mérgezés, fertőzés, egészségkárosodás, baleset, áramütés, érintésvédelem, 

hulladék, veszélyes hulladék. 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfo-

galmazása. 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. 

Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. 

Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogal-

mazása. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, 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 veszély-

érzet kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 

A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felké-

szülés a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és tech-

nológiai tulajdonságai 

Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, 

textil, képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, kemény-

ség, rugalmasság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, próba, 

összehasonlítás, mérés alapján. 

Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 

méretarány, kicsinyí-

tés, nagyítás, 

geometriai szerkesz-

tések, geometriai 

transzformációk, tes-

tek. 

 

Természetismeret: 

mérés, az anyagok 

fizikai tulajdonságai, 

mechanikai kölcsön-

hatások, anyagszerke-

zet. 

 

Erkölcstan: 

Kötődés a tárgyi vi-

lághoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára). 

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 tár-

gyak, építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése természe-

tes anyagok, hulladékok és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játé-

kok – fa- és fémépítő, Lego, Lego Education készletek) felhasználá-

sával. 

A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 

A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 

Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, su-

gár). Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 

Vetületi ábrázolás. 

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 tulajdon-

ság, technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, tervezés, min-

ta, rajzjelek, vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi ábrázolás, 

anyagmennyiség, költség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

 

Tematikai egység 4. Közlekedés 
Órakeret 

3 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 egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 

Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárá-

sok, célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a 

környezettudatos magatartás erősítése. 

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 iroda-

lom: szaknyelv, szó-

kincsbővítés, szövegér-

tés, könyvtárhasználat. 

 

Informatika: internet-

használat, könyvtárhasz-

nálat, alkalmazások 

használata. 

 

Természetismeret: sebes-

ség, gyorsulás. 

 

Erkölcstan: találmányok 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 

A járművek. 

A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megisme-

rése. 

A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstör-

ténetben – információgyűjtés, rendszerezés. 

A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról infor-

mációszerzés. 

4.3. Balesetvédelem 



 

 

Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és 

útviszonyok forgalombefolyásoló szerepe. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati 

készségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakor-

lati pályán. 

A kerékpár karbantartása. 

Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás felté-

telrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

az emberiség szolgálatára 

(anyagi hasznára, javára, 

kárára). 

4.4. 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 cso-

mópont, 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 munkatevé-

kenységekről. 

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 vo-

natkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások kö-

vetkezményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 

belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezet-

tudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, va-

lamint 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. Útvo-

nalterv olvasása, készítése. 

 

 

 



 

 

7-8. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelen-

tőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, munkakörnyezeteket, 

szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan bemutató, pályaorientációt 

szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években a produktív tevékenységek 

tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját tulajdonságok összevethetővé 

válnak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára vonatkozó elképzeléssé vál-

hatnak, a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá érlelődhetnek. 

A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, 

közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 

belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szer-

zett tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett ki-

sebb feladatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy 

a tanulók feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudomá-

nyos kompetenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a természet-

tudományos tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok alapul szolgál-

nak a későbbi években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati kultúra fejlesztésére a cso-

portos keretek között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját tevékenységének, a saját tovább-

tanulási elképzeléseknek a társakéival való összevetése adhat alkalmat. A kezdeményezőké-

pesség és vállalkozói kompetencia kialakulását a saját szerep megtalálása, az ötleteknek, el-

képzeléseknek a valósággal, a lehetőségekkel való összevetése és értékelése, a tanulás tanítá-

sát, a hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlődését pedig a tantárgy valamennyi 7. osztá-

lyos foglalkozását jellemző feladatközpontú tevékenységi tartalmak segítik. A matematikai 

kompetenciát és a gazdasági, pénzügyi nevelést a háztartási és a közlekedési rendszerek meg-

ismerése, működésük elemzése során elvégzett, célzottan a mennyiségi összefüggésekről szó-

ló számítási feladatok szolgálják. Ezeknek a költségekre vonatkozó eredményei egyben hoz-

zájárulnak a takarékosság, a környezettudatosság, a fenntarthatóság iráni elkötelezettség fej-

lesztéséhez is. 

 

7. osztály 

 

Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a keze-

lésük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, vala-

mint 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, értel-

mezése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítésé-

ről, 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 te-

vékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolya-

matokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés 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 végrehaj-

tása, 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 haszná-

latuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvé-

delmi eszközök jellemzői, szerepe. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlí-

tása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, ener-

giatermelés, energiaát-

alakítás, energiafor-

rások. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram hőha-

tása. Elektromos és 

hőtani mennyiségek 

(feszültség, áramerős-

ség, teljesítmény, hő-

mérséklet, hőmennyi-

ség, hőenergia, égés-

hő, fűtőérték). 

 

Biológia-egészségtan: 

A víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok tárolá-

sának, kezelésének 

biológiai veszélyei. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

Földrajz: A víz kör-

forgása a természet-

ben. 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és csapadék-

víz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai jel-

lemzői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, valamint 

műszaki, technológiai célú felhasználása. 

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 lehe-

tőségek.  

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 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 

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. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági ter-

melési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

Matematika: számok, 

alapműveletek, mate-

matikai modell. 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, égés-

termékek, a környezet-

re káros hatású kémiai 

anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Családi 

kiadások. 

Takarékosság a háztar-

tások fogyasztásában. 

Erkölcstan: A modern 

technika alkalmazásá-

nak előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és máso-

kért érzett felelősség. 

Mértékletesség a fo-

gyasztásban. 

Érték és mérték. 

Informatika: informá-

ciókeresés, internet-

használat. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a lakókörnyezet-

ben. 

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. 

Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető 

hulladékanyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést eredmé-

nyező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a 

gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, érin-

tésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati melegvíz, 

vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, szennyvíztisztí-

tás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, füst-

mérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes hulladék, 

újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgálta-

tó, közüzemi számla. 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésé-



 

 

céljai vel, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelős-

ségérzet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszköz-

rendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati kés-

zségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pá-

lyán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, digi-

tális információk keze-

lése. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, mec-

hanika. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben térkép és 

egyéb vázlatok alap-

ján, számok, művele-

tek, számítások időtar-

tamokkal. 

 

Informatika: Alkalma-

zások használata. 

Többszálú lineáris 

olvasás. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

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. 

2.4. Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környe-

zeti terhelés. 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

12 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 biz-

tonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibake-

resés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazko-

dás képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak fel-

ismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos ve-

szélyérzet 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 tartá-

lyok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, javítások. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezetékcsatlakozások, villásdugók szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: áramkör, ve-

zető, fogyasztó, az 

elektromos áram 

munkája és teljesít-

ménye. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára. 

3.2.  Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz segítsé-

gével. 

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. 

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, 

gépelem, 

 

 

Tematikai egység 
4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, mun-

kakörnyezetek megismerése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek feltét-

eleire 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 szem-

pontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, to-

vábbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés kiala-

kítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a sze-

mélyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő önis-

meret, reális önértékelés. 



 

 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, munkakul-

túra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelősség 

felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet összeegyez-

tetéséről. 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felismeré-

se, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülmé-

nyeinek 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 megfo-

galmazása 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.  

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a munkahelyte-

remtés természet- és 

gazdaságföldrajzi alap-

jai. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: munkahely 

és munkavállalói sze-

rep. 

 

Erkölcstan: A munka 

és a munkát végző 

ember tisztelete. 

Személyes tapasztala-

tok, együttműködés, 

egyéni boldogulás és a 

csapatmunka. Pályavá-

lasztás – foglalkozás, 

élethivatás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az önéletrajz 

formái, a hivatalos 

4.2. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, 

szakmák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, szolgáltatá-

sai, munkakörülményei 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, techno-

lógiákról, munkatevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról, 

munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. Információforrá-

sok felkutatása. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a tovább-

tanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. Elképzelé-

sek 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, tovább-

tanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, továbbta-

nulásról szóló információk forrásainak megismerése, használata.  

4.5. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A vállalko-

zói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 



 

 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős vállalko-

zói magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztratív 

előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú). 

levél jellemzői. 

4.6. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az élet-

helyzetek 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, mun-

kaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinter-

jú, munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, hiva-

tás, alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi 

termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, mun-

kaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, mun-

kaszervezet, munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, mun-

kabér. 

 



 

 

8. osztály 

 

Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, a keze-

lésük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, vala-

mint 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, értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítésé-

ről, 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 te-

vékenységekkel járó felelősség belátása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolya-

matokról. 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszer-

zés 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 végrehaj-

tása, 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 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és haszná-

latuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvé-

delmi 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 összehasonlí-

tása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, ener-

giatermelés, energiaát-

alakítás, energiafor-

rások. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram hőha-

tása. Elektromos és 

hőtani mennyiségek 

(feszültség, áramerős-



 

 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó-, szennyvíz- és csapadék-

víz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, tisz-

títás 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 lehe-

tőségek. 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. 

ség, teljesítmény, hő-

mérséklet, hőmennyi-

ség, hőenergia, égés-

hő, fűtőérték). 

Biológia-egészségtan: 

A víz szerepe az élet 

kialakulásában és 

fenntartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok tárolá-

sának, kezelésének 

biológiai veszélyei. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

Földrajz: A víz kör-

forgása a természet-

ben. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági ter-

melési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

Matematika: számok, 

alapműveletek, mate-

matikai modell. 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, égés-

termékek, a környezet-

re káros hatású kémiai 

anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Családi 

kiadások. 

Takarékosság a háztar-

tások fogyasztásában. 

Informatika: informá-

ciókeresés, internet-

használat. 

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. 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések üzemelteté-

sének 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. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, ener-

getikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő rend-

szerei. 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, kezelé-

sével 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 eredmé-

nyező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a 

gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, érin-

tésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati melegvíz, 

vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, szennyvíztisztí-

tás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, füst-

mérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes hulladék, 

újrahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgálta-

tó, közüzemi számla. 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

3 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 megfigyelésé-

vel, megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelős-

ségérzet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszköz-

rendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati kés-

zségek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pá-

lyán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, digi-

tális információk keze-

lése. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, mec-

hanika. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben térkép és 

egyéb vázlatok alap-

ján, számok, művele-

tek, számítások időtar-

tamokkal. 

 

Informatika: Alkalma-

zások használata. 

Többszálú lineáris 

olvasás. 

2.2. Közlekedéstörténet 

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 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása útvonalterve-

ző segítségével. 

A közlekedési környezet – mint rendszer – jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, 

gyakoriság, közlekedési logisztika). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környe-

zeti terhelés. 

 

 



 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

6 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 biz-

tonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anya-

gokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibake-

resés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazko-

dás képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak fel-

ismerése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos ve-

szélyérzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

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, ve-

zető, fogyasztó, az 

elektromos áram 

munkája és teljesít-

ménye. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára. 

3.2.  Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz segítsé-

gével. 

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) 

 

3.3. 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, mun-

kakörnyezetek megismerése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek feltét-

eleire 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 szem-

pontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, to-

vábbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés kiala-

kítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a sze-

mélyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, fejlődő önis-

meret, reális önértékelés. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, munkakul-

túra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelősség 

felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet összeegyez-

tetéséről. 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felismeré-

se, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülmé-

nyeinek 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 megfo-

galmazása 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 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetőségek 

megismerése, elemzése, összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma.  

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a munkahelyte-

remtés természet- és 

gazdaságföldrajzi alap-
4.2. Szakmák és munkák 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, szolgáltatá-



 

 

sai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, foglalkozások-

hoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, szezonalitás). 

jai. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: munkahely 

és munkavállalói sze-

rep. 

 

Erkölcstan: A munka 

és a munkát végző 

ember tisztelete. 

Személyes tapasztala-

tok, együttműködés, 

egyéni boldogulás és a 

csapatmunka. Pályavá-

lasztás – foglalkozás, 

élethivatás. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: az önéletrajz 

formái, a hivatalos 

levél jellemzői. 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, techno-

lógiákról, munkatevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról, 

munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. Információforrá-

sok felkutatása. 

 Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

 árutermelő, ipari vagy agrár jellegű; 

 kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 

 egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek szol-

gáltatást 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, munkaszer-

vezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A 

szerzett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a tovább-

tanulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. Elképzelé-

sek 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, tovább-

tanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, továbbta-

nulásról 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 vállalko-

zói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős vállalko-

zói 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 élet-

helyzetek 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, mun-

kaadó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinter-

jú, munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, hiva-

tás, alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi 

termék, javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, mun-

kaművelet, fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, mun-

kaszervezet, munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, mun-

kabér. 

 

 
VIZUÁLIS KULTÚRA 

A kerettanterv javasolt óraszámai 

Tematikai egységek 5-6. osztály 7-8. osztály 

Valóság és képzelet 10  

Stílus és mozgás 14  

Idő és térbeli változások 5  

Jelértelmezés, jelalkotás 5  

Kép és szöveg 8  

Tervezett, alakított környezet 12  

Tárgy és hagyomány 10  

Érzelmek, hangulatok kifejezése  7 

Művészi közlés, mű és jelentése  11 

Magyarázó képek, rajzok  4 

Mozgóképi közlés  7 

Montázs  4 

Vizuális kommunikációs formák  5 

Reprodukálás és ábrázolás  2 

Kiemelés az írott sajtóban  3 

A montázs szerepe  2 

Tervezett, alakított környezet  9 

Az épített környezet története  10 
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Helyi tanterv  

 

5. osztály (heti 1 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Valóság és képzelet 5 

Stílus és mozgás 7 

Idő és térbeli változások 2 

Jelértelmezés, jelalkotás 3 

Kép és szöveg 3 

Tervezett, alakított környezet 7 

Tárgy és hagyomány 5 

Szabadon felhasználható órák 4 

Összesen: 36 



 

1080 

 

 

 

 

6. osztály (heti 1 óra) 

 

 

7. osztály (heti 1 óra) 

 

 

8. osztály (heti 1 óra) 

Tematikai egységek Óraszám 

Stílus és mozgás 7 

Idő- és térbeli változások 3 

Jelértelmezés, jelalkotás 2 

Kép és szöveg 5 

Tervezett, alakított környezet 5 

Tárgy és hagyomány 5 

Szabadon felhasználható órák 4 

Valóság és képzelet 5 

Összesen: 36 

Tematikai egységek Óraszám 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 3 

A művészi közlés, mű és jelentése 6 

Magyarázó képek, rajzok 2 

Mozgóképi közlés 3 

Montázs 2 

Vizuális kommunikációs formák 3 

A kiemelés alapeszközei az írott sajtóban 3 

Tervezett, alakított környezet 5 

Az épített környezet története 5 

Szabadon válaszható órák 4 

Összesen: 36 

Tematikai egységek Óraszám 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 

A művészi közlés, mű és jelentése 5 

Magyarázó képek, rajzok 2 

Mozgóképi közlés 4 

Montázs 2 

Vizuális kommunikációs formák 2 

Reprodukálás és ábrázolás 2 

A montázs szerepe a mozgóképi ábrázolásban 2 

Tervezett és alakított környezet 4 

Az épített környezet története 5 

Szabadon válaszható órák 4 
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Összesen 36 óra 
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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 elekt-

ronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművé-

szet, 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 tan-

tárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-

kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorien-

tált megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-

tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékeny-

ségeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartá-

sa, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzéke-

lés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző formáinak 

(például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes környezet bevo-

násával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is kialakítani. A fejlesztés 

átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő hatalmas mennyi-

ségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális hatást minél magasabb szin-

ten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, továbbá ezzel kap-

csolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi és köznapi vizuális 

közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a vizuális közlés és kife-

jezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a vizuális környezet alapját 

képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, értelmezés, alkotás folya-

matán keresztül. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, 

illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív prob-

lémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése. A fejlesztés minden 

más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, élményt nyújtó, a személyes meg-

nyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motivá-

ció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó magatartás kialakítása. Cél továbbá a prob-

lémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készsé-

gek kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut 

el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A tanulók önismeretének, önkritikájának, önértéke-

lésének fejlesztése kritikai szemléletmód kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresz-

tül valósul meg, amelyek mindegyike – eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő 

hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fej-

lesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és önismeret kialaku-

lása 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 mód-

szertani segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények részlete-

zésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg eltérően a 

NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei szerint („Kife-

jezés, 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 egységek-

be foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez semmiféle időrendi sorrendet vagy lo-

gikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési követelmény nem azonos egy-egy tanóra tan-

anyagával. 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 támogat-

va 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 gazdago-

dása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos be-

fogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A médiatudatos-

ság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és értelmezés segít-

ségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a tervezés során to-

vábbi 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. évfolya-

mon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi. 
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5. évfolyam 

Javasolt órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
5 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
7 óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
2óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
3 óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
3 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
 7 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és al-

kalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjele-

nítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett ta-

pasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelení-

tése különböző méretű és formájú felületeken való komponálással. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

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). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műélvezet megta-

pasztalása. 

 

Matematika: pontos meg-

figyelés, lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 
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-A látható és a művészi forma . Egyszerűsítés és lényegre törő 

ábrázolás  

– 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. 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: dramati-

kus improvizációk iro-

dalmi, képzőművészeti, 

zenei művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, méretarány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböz-

tető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek megkülön-

böztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azo-

nosságok és különbözőségek tudatosítása. 

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 ábrázo-

lása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok 

elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain ke-

resztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A vizu-

ális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értel-

mezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

 

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 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 
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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 és római, romanika) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása 

(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) 

szerint. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti ko-

rok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

eltérő szemléletének 

megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi alapis-

meretek a befogadói 

hozzáállás fejlesztése 

céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrend-

szer, 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 

Vizuális kommunikáció 

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 megne-

vezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a jellem-

ző 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. 

 

 

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). 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, cse-

lekmény kezdő- és végpontja, 

cselekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus jelensé-
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gek. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális eszközök-

kel. 

 

Dráma és tánc: Mozgásfolya-

matok, mozgássor. 

 

Informatika: adatok csoporto-

sítása, értelmezése, táblázatba 

rendezése, használata. 

 

Matematika: változó helyzetek, 

időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás ki-

emelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, fo-

lyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuá-

lis kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

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 környezet-

ben; technikai eszközök műkö-

désének megfigyelése. Jelek, 

jelzések felismerése és értelme-

zése. 

 

Földrajz: tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

veg és kép viszonya. 
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Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika: Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, 

vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

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 szóhaszná-

lat és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalma-

zása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelen-

tésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző kommuniká-

ciós felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmezé-

se és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes pre-

ferenciák érvényre juttatásával. 

 

 

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). 

– Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 

játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás dokumen-

tumok előállítása kész 

alapelemekből. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, rek-

lámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, 

fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret   

7 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyze-

tének 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 térmodel-

lek állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Kü-

lönböző 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, 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 megfi-

gyelésével. 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 ál-

lampolgári ismeretek: történe-

lemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő lét-

módja, szemlélete. Könyvtár-

használat. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak tulajdonsá-

gainak vizsgálata. Geometriai 

modellek. 

Kulcsfogalmak/ Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 
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fogalmak funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, bolt-

ív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, sorozat-

gyártás, design. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

5 óra 

 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző 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, épülete-

ken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

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. 

– 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, fal-

vak és városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszít-

mény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi sajátosságok Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Műalkotások elemzése, képalkotás, térrendezés. 

 

Aszfaltrajzverseny –okt.6. 

Őszi Tárlat megtekintése. 

Tájház –népi bútorok, kézművesfoglalkozás. 

Tiszta-szívvel alapítvány decemberi pályázata. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei: 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinekmegfelelő alkalmazása az 

alkotó tevékenység során. 

Egyszerű kompozíciós alapelvek használata a képalkotásban. 

Egyszerű mozgásélmények megjelenítése. 

Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése. 

Művészettörténeti ismeretek:Őskor,Egyiptom, 

                         Mezopotámia,Görög-Római 

                         művészet,Bizánc,Népvándorlás 

                          kora, Magyar  Szent Korona és 

                           koronázási palást,  

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogal-

mazása. 
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6. évfolyam 

Javasolt órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
5 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
7 óra 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
3óra 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
2óra 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
5 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
5 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és al-

kalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megje-

lenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett 

tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megje-

lenítése különböző méretű és formájú felületeken való komponálás-

sal. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

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). 

– Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, 

felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műélvezet megta-

pasztalása. 

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, lényegki-

emelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 
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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. 

– 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). 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: dramati-

kus improvizációk iro-

dalmi, képzőművészeti, 

zenei művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, komplemen-

ter, méretarány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb megkülönböz-

tető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek megkülön-

böztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények 

feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján az azo-

nosságok és különbözőségek tudatosítása. 

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 ábrázo-

lása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok 

elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain ke-

resztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A vizu-

ális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értel-

mezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

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 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 
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által síkban és/vagy térben. 

– Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. 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. 

és állampolgári 

ismeretek: történeti ko-

rok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

eltérő szemléletének 

megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi alapis-

meretek a befogadói 

hozzáállás fejlesztése 

céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrend-

szer, 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 

Vizuális kommunikáció 

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 megne-

vezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a jellem-

ző 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. 

 

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 

Magyar nyelv és irodalom: 

történet ideje, helyszíne, cse-

lekmény kezdő- és végpontja, 

cselekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus jelensé-

gek. 
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tevékenység tervezése). A folyamatok dokumentálása, 

ábrázolása saját készítésű fotókkal, képekkel, 

szöveggel. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális eszközök-

kel. 

 

Dráma és tánc: Mozgásfolya-

matok, mozgássor. 

 

Informatika: adatok csoporto-

sítása, értelmezése, táblázatba 

rendezése, használata. 

 

Matematika: változó helyze-

tek, időben lejátszódó történé-

sek megfigyelése, a változás 

kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, fo-

lyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuá-

lis kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

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 környezet-

ben; technikai eszközök műkö-

désének megfigyelése. Jelek, 

jelzések felismerése és értelme-

zése. 

. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

veg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 
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Informatika: rajzos-szöveges 

dokumentumok létrehozása, 

átalakítása. 

 

Matematika: Objektumok alko-

tása. Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktog-

ram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

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 szóhaszná-

lat és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalma-

zása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelen-

tésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző kommuniká-

ciós felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmezé-

se és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes pre-

ferenciák érvényre juttatásával. 

 

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). 

– 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 iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

 

Informatika: 

multimédiás dokumen-

tumok előállítása kész 

alapelemekből. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, rek-

lámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, 

fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri helyze-

tének 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 térmodel-

lek állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Kü-

lönböző 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, 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 megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

– 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 ál-

lampolgári ismeretek: történe-

lemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő lét-

módja, szemlélete. Könyvtár-

használat. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak tulajdonsá-

gainak vizsgálata. Geometriai 

modellek. 

Kulcsfogalmak/ Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 
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fogalmak funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, bolt-

ív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, sorozat-

gyártás, design. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző 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, épülete-

ken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

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. 

– 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, fal-

vak és városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyomá-

nyos foglalkozások, 

szakmák. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszít-

mény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek  alkalmazása  a 

vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek használata a képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások ,egyszerű mozgásélmények, időbeli 

változások megjelenítése. 

 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 

analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 

egyszerű következtetések megfogalmazása. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

 Művészettörténet: románkori és gótikus templomok, székesegyházak 

(pl.jáki bencés apátság, pisai dóm,)gótikus freskó és oltárkép, 

gótikus üvegablak,reneszánsz és barokk palota és kastély, reneszánsz és 

barokk mesterek (Michelangelo, Leonardo ,Rembrandt ) 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi sajátosság Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás Műalkotások elemzése, képalakítás, térrendezés,perspektíva. 

 

Aszfaltrajzverseny-okt.6. 

Őszi Tárlat megtekintése. 

Tájház-népi hímzések, agyagozás. 

Tiszta Szívvel alapítvány karácsonyi pályázata. 
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7. évfolyam 

Javasolt órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
3 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
6 óra 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
2 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
3 óra 

Vizuális kommunikáció - Montázs 2  óra 

Vizuális kommunikációs formák 3 óra 

Kiemelés alapeszközei az írott sajtóban 3 óra 

Tervezett, alakított környezet 5 óra 

Az épített környezet története 5 óra 

Szabadon választható órák 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező haszná-

lata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesí-

tése 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 gondola-

tok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető esz-

közeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok 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 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlés-

formák, a műelemzés 

verbális módszerei. 
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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). 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények kap-

csolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, össze-

tett mediális művészeti 

hatások élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, moz-

gásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, néző-

pont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkü-

lönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelen-

ségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés eszkö-

zeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogal-

mazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatok-

ban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, szín-

kontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése 

műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, 

műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbá-

lis módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok 

és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak 

azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munká-

iról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások 

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, 

stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) 

stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. Művésze-

ti korstílusok és irányzatok 

kötődése a társadalmi, kul-
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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). 

turális háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális megjeleníté-

se. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak melléren-

delt viszonyainak megta-

pasztalása. Könyvtárhaszná-

lat. 

 

Ének-zene: művészettörté-

neti és zenetörténeti össze-

függések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok haszná-

lata. Digitális prezentációk 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axo-

nometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszti-

citás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetvi-

szonylat, 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  

2 óra 

Előzetes tudás 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozá-

sa. 

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. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi kódok 

mindennapi közlési helyze-

tekben. Meggyőző kommu-

nikáció. Ábrák, képek, il-

lusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. Szó szerinti és 
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grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő 

működésének tudatosítása érdekében. 

metaforikus jelentés. 

 

Matematika: Rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek 

elrendezése különféle szem-

pontok szerint. Rendszere-

zést segítő eszközök (fadiag-

ram, útdiagram, táblázatok). 

 

Földrajz: a mindennapi kör-

nyezetben előforduló jelek, 

jelzések, a jelekből álló in-

formációhoz kapcsolódó 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 

(grafikon), (diagram). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyama-

tok, változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuá-

lis rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készíté-

se. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmez-

hető 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). 

 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, konflik-

tus, fordulópont; díszlet, 

jelmez, kellék, fény- és 

hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, epi-

zód, helyszín, szereplő, le-

írás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, feszült-

ség, tetőpont, fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű ani-
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mációk. A hagyományos 

médiumok modern megjele-

nési formái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

2 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 kommuni-

káció 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 feszültségte-

remtés eszközei. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a kompozíció meghatározó 

elemei; különböző nézőpon-

tú elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; allegó-

ria, szimbólum; szórakozta-

tó irodalom, filmes feldol-

gozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szer-

kesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempont-

ok alapján, olvasása, értelmezése. 
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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. Információhordo-

zók természete, kommuniká-

ciós funkcióival és kultúrájá-

val. 

 

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”,  közvetlen és közvetett kommunikáció, tömegkom-

munikáció,  televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, 

plakát, képes , fotográfia, (techno)médium, infografika. 

 

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 textu-

sok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a mé-

diaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 

fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, 

helyes alkalmazása élőszóban.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése. 

 

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 iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: a hangsúlyozás, 

nyomatékosítás eszkö-

zei a társművészetek-

ben. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, ti-

pográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfo-

galmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek 

értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcso-

latos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák alkalma-

zása. 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 
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–  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. 

– A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és térbeli 

alakzatok. Vetületi ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. Tár-

gyak, szerkezetek, rendelte-

tés. 

 

Biológia-egészségtan: Minő-

ségi tulajdonságok megkü-

lönböztetése. Környezet fo-

galmának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felismerése. 

Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti érté-

kek. 

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 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfi-

gyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos infor-

mációk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különbö-

ző korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömeg-

alakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok meg-

felelő érvényesítése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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– 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. 

– 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 dísz-

tárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: Népraj-

zi tájegységek, nemzetisé-

gek. Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti kör-

nyezet és a kultúra össze-

függései. Magyarország és a 

Kárpát-medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, szerkeze-

tek, 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, akropo-

lisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, 

rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi sajátosságok Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás Műalkotások elemzése ,képalkotás, térrendezés. 

 

Őszi Tárlat megtekintése. 

Tájház –Vásárhelyi népművészet mesterei: hímző asszonyok, agyago-

sok 

Tornyai János Múzeum aktuális kiállítása.(pl. Hézső Ferenc) 

Tiszta-szívvel alapítvány decemberi pályázata. 
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A fejlesztés várt 

eredményei: 

Vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

Kifejező eszközök tudatos és pontos használata. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése és megjelenítése. 

Médiatudatos gondolkodás megalapozása.  

Mozgóképi közlésmód,az írott sajtó és az online kommunikáció alap-

eszközeinek felismerése. 

A művészettörténeti korok stílusirányzatok megkülönböztetése és az 

alkotók műveinek felismerése. 

 Művészettörténet:A 19. sz. építészetének  jellemzése,  

                        romantika,realizmus és impresszionizmus  

,posztimpresszionizmus festői,(pl. Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei 

Merse Pál, Manet,  Monet, van Gogh, Gauguin, ) 

 

 



 

1110 

 

 

 

8. évfolyam 

Javasolt órabeosztás 

Tematikai egység címe Órakeret 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
4 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
5 óra 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
2 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
4óra 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 
2 óra  

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 
2 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 
2 óra 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 
2 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
4 óra 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
5 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

Az éves óraszám 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak meg-

figyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata és 

ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. Vizuá-

lis-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Kü-

lönböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési szándék-

nak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes gondola-

tok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető esz-

közeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező 

feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, 

Magyar nyelv és iro-

dalom: verbális köz-
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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). 

lésformák, a műelem-

zés verbális módsze-

rei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények 

kapcsolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, össze-

tett mediális művészeti 

hatások élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, mozgás-

fázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, 

tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkü-

lönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelen-

ségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés esz-

közeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfo-

galmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó felada-

tokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, szín-

kontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése 

műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelensé-

gek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és 

verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskor-

szakok 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) 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. Művé-

szeti korstílusok és irányza-
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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). 

tok kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. Társa-

dalmi témák vizuális meg-

jelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak melléren-

delt viszonyainak megta-

pasztalása. Könyvtárhasz-

nálat. 

 

Ének-zene: művészettörté-

neti és zenetörténeti össze-

függések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok haszná-

lata. Digitális prezentációk 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axono-

metria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, 

takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, for-

matömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vo-

nal-, formaritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifeje-

zés/műfaj, kortárs művészet. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létre-

hozása. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogal-

mazása. 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 megjelení-

tése egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, 

diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával, a 

jelentésváltozatok megfelelő működésének tudatosítása ér-

dekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi kódok 

mindennapi közlési helyze-

tekben. Meggyőző kommu-

nikáció. Ábrák, képek, il-

lusztrációk kapcsolata a 

szöveggel. Szó szerinti és 

metaforikus jelentés. 

 

Matematika:  

Rajzolt, illetve tárgyi jelek 
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értelmezése. Rendszeralko-

tás: elemek elrendezése 

különféle szempontok sze-

rint. Rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, útdi-

agram, 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 

Mozgóképi közlés 

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. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmez-

hető megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

– 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: cselek-

mény, jelenet, feszültség, 

konfliktus, fordulópont; 

díszlet, jelmez, kellék, fény- 

és hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, epi-

zód, helyszín, szereplő, le-

írás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek, fordulatok, 

jelenet, konfliktus, feszült-

ség, tetőpont, fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű ani-

mációk. A hagyományos 

médiumok modern megje-

lenési formái. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, le-

zárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

2 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 kommuni-

káció 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 feszültségte-

remtés eszközei. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a kompozíció meghatározó 

elemei; különböző nézőpon-

tú elbeszélés; cselekmény, 

epizód, helyszín, szereplő, 

leírás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; allegó-

ria, szimbólum; szórakozta-

tó irodalom, filmes feldol-

gozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi szer-

kesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempont-

ok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 
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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 helyze-

tek, meggyőző kommuniká-

ció. A nyomtatott és az elekt-

ronikus szövegek jellemzői. 

Gyakori szövegtípusok. Áb-

rák, képek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. Informá-

cióhordozók 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, inter-

net, gesztusnyelv,  képes forgatókönyv,  mozgókép, (techno)médium. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra –  

A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős ter-

mészete 

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, kompu-

terjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kri-

tikus 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 iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultú-

ra: az elbeszélő, előadó 

kifejezési szándékának 

szubjektív nézőpontja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázo-

lásban 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a ki-

hagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konven-

ciók elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése. 

 

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. Kép-

szerkesztő program használa-

ta. Műveletek képekkel: kép-

szerkesztés, -vágás. Montázs 

készítése. 

Digitális hangformátumok. 

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 eszkö-

zökkel. Könyvtárhasználat. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok meg-

fogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazá-

sa a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek értelmezé-

se vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos in-

formációk 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. 

– A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és térbe-

li alakzatok. Vetületi ábrázo-

lás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, 

jelentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, rendel-

tetés. 

 

Biológia-egészségtan: Minő-

ségi tulajdonságok megkü-

lönböztetése. Környezet fo-

galmának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felismerése. 

Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti érté-
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kek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, alap-

rajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vonalfajta, 

környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigye-

lés 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 kü-

lönböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömegalakí-

tást 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 térszerve-

zést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó 

elemek, térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések 

összegzése a fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

– 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 dísz-

tárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: Nép-

rajzi tájegységek, nemzeti-

ségek. Hagyományos pa-

raszti tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti kör-

nyezet és a kultúra össze-

függései. Magyarország és 

a Kárpát-medence földraj-

za, kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, szerkeze-

tek, 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, akropo-

lisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, 

rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyi sajátosságok Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás Műalkotások elemzés, képalkotás, térrendezés. 

 

Őszi Tárlat megtekintése. 

Tájház –Vásárhelyi népművészet mesterei: hímző asszonyok, agyago-

sok 

Tornyai János Múzeum aktuális kiállítása.(pl. Hézső Ferenc) 

Tiszta-szívvel alapítvány decemberi pályázata. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei: 

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok 

érdekében. 

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítése. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetet-

tebb következtetések megfogalmazása. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához 

való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás szerint.V 

 A vizuális jelenségek,tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzé-

se,összehasonlítása. 

A vizuális megfigyelések és elemzés során önálló kérdések megfo-

galmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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MATEMATIKA 

 

Kerettanterv javasolt óraszámai 1-2. osztály számára 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 8 

Rendszerezés, rendszerképzés 8 

Állítások 8 

Problémamegoldás 8 

Szöveges feladatok megoldása 11 

Szám és valóság kapcsolata 19 

Számlálás, becslés 12 

Számok rendezése 12 

Számok tulajdonságai 18 

Számok helyi értékes alakja 10 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 

Alapműveletek értelmezése 20 

Alapműveletek tulajdonságai 16 

Szóbeli számolási eljárások 20 

Fejben számolás 18 

Alkotás térben és síkon 8 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 

Transzformációk 6 

Tájékozódás térben és síkon 8 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 18 

Adatok megfigyelése 6 

Valószínűségi gondolkodás 6 

Összes óraszám: 272 

 

 

Helyi tanterv (heti 5 óra) 

 

Témakör címe: 1. évfolyam 2. évfolyam: 

Válogatás, halmazok alkotá-

sa, vizsgálata 
4  4+1    

Rendszerezés, rendszerkép-

zés 
4 4+1 

Állítások 4 4+1 

Problémamegoldás 4+2 4+3 

Szöveges feladatok megol-

dása 
5+4+1 6+3+1 

Szám és valóság kapcsolata 12+3 9+3 

Számlálás, becslés 6+3+1 6+3+1 

Számok rendezése 6+3 6+3+1 

Számok tulajdonságai 9+2+1 9+2 

Számok helyi értékes alakja 6+3 5+2 



 

1122 

 

 

 

Mérőeszköz használata, mé-

rési módszerek 
5 10 

Alapműveletek értelmezése 10+4+1 10+3+1 

Alapműveletek tulajdonsá-

gai 
9+3+1 8+3+1 

Szóbeli számolási eljárások 10+4+1 10+3+1 

Fejben számolás 10+3+1 9+3+1 

Alkotás térben és síkon 4 4 

Alakzatok geometriai tulaj-

donságai 
5 6 

Transzformációk 2 3 

Tájékozódás térben és síkon 6+2 4 

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felisme-

rése 

9+1 9+2+1 

Adatok megfigyelése 3 3 

Valószínűségi gondolkodás 3 3 

Összes óraszám: 136+36+8=180 136+36+8=180 

 

 

Az 1-2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 136 óra, 4 óra/hét 

A szabadon tervezhető órakeretből heti +1 órával kiegészítve, összesen:  

36 óra + 8 óra = 180 óra, 5 óra/hét 

A 36 óra felhasználása: a tananyag elmélyítése, kompetenciák differenciált fejlesztése. 

A 8 óra felhasználása: ismétlés, rendszerezés, összefoglalás. 
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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 sze-

mélyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának ki-

teljesedését. 

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 in-

kább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illesz-

kedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matemati-

kai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sok-

oldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi 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 ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika bel-

ső 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 önbiza-

lommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komp-

lex 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 fel-

tárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indo-

kol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, 

a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a las-

sabban 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 természettudomány-

ok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma isme-

retanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 
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alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésé-

nek megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményei-

ben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, 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 pon-

tos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanu-

lók 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 (zseb-

számológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. célszerű 

felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok 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, szöve-

gekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti. 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelent-

het a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten, rendszeresen foglalkozzunk 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 matemati-

kából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindenna-

pi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy mi-

lyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matema-

tikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb 

részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, bizto-

sítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pálya-

választását. 

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 mozza-

natának megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések meg-

fogalmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szük-
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séges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, 

hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kap-

jon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igény-

lő 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 formálód-

jon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalato-

kon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudomá-

nyának megismeréséhez. Ezért a manuális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak 

kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának megismeréséhez. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak kialakítása, egyes ma-

tematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv 

használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő tevé-

kenységén 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 meg-

felelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére helyezzük a hangsúlyt. Apró lépé-

sekkel, 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. Eb-

ben 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 fejlesztésé-

vel 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 tan-

tervbe. 

 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók 

ösztönzése kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb kommuni-

kációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha nehézsé-

gekbe ütköznek munkájuk során. Fontos az is, hogy a tanulóközösség természetesnek vegye, a 

tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat. Ez akár az egész tanulócsoportot 

érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak. 
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A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését 

segítik a kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli kifejező-

készség gyakorlására. Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel kommunikálhatnak, például 

megmutatással, rajzzal, mozgással, saját szavakkal. Ezeket később fokozatosan segítünk egyre 

pontosabbá, szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a matematika nyelvének megértését, a matema-

tikai szövegalkotást, ami elengedhetetlen a matematikai gondolkodáshoz, a valóságos prob-

lémákat leíró matematikai modellek megalkotásához. A matematika nyelvének megfelelő 

alkalmazása a matematikai szókincs ismeretét, valamint a nyelvtani kapcsolatok helyes értését 

és használatát jelenti, amiket szintén alsó tagozaton alapozunk. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási sza-

kaszban is a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai jelenségeket 

figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a műveletek, a prob-

lémamegoldás gyakorlására. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése 

szempontjából kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos játékok-

nak. Alsó tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök, újabb 

elemekkel bővülve. Bizonyos tevékenységeket újra és újra elvégzünk, egyrészt azért, mert ez 

segíti az analógiák épülését, másrészt mert lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok keresésé-

re, megértésére a matematika különböző területei és ismeretei között. Kiemelt szerepe van az 

alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, amit meg is alkot. Az 

alkotás segít, hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga számára az új fogalmakat, beágyazva 

a formálódó fogalmi rendjébe. 

Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, sokrétűen és mind szemlé-

letükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával, tevé-

kenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas maradjon, 

valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán megértésre kerül-

jenek, elmélyüljenek. 

Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert tör-

vényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is fon-

tos feladat az egyes témakörökben: a bővülő számkör fejben és írásban végzett műveletei so-

rán, a szabályjátékok kapcsán, a méréseknél, egyszerű és gondolkodtató szöveges feladatok 

különbözőképpen megfogalmazott problémáiban, térben és síkban végzett alkotásoknál, illet-

ve mindezen területek összekapcsolásakor. A tanulók a sokféle formában megjelenő közös 

jegyek alapján alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját. A konkrét tevékenységek csak 

lassan válnak belsővé, gondolativá. Ennek kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani, ami 

egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott kifeje-

zéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A kerettanterv-

ben azok a fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a tanulóktól. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés 

fontos eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes 

módot kínál minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre, problémamegol-

dásra és a gyakorlásra. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 
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gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művésze-

tekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A problémafelvetés és -megoldás 

során a tanuló maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több lehetsé-

ges megoldási út is van. A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. 

Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes 

témakörök egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán 

komplex. Minden órának szerves része a különféle problémák felvetése. A halmazok képzése, 

vizsgálata minden témakört áthat. Minden órán lehet számolást gyakorolni, szöveges feladatot 

megoldani, játékos formában, néhány percben. A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik a 

gyakori tevékenységváltás, és ez egyszerre több témakört is érinthet. A javasolt minimális 

óraszám tehát nem jelenti azt, hogy a témakört egymás utáni órákon kell feldolgozni, és azt 

sem, hogy az adott óraszám alatt egy-egy témakör lezárásra kerül. Az egyes témaköröknél 

megjelenő javasolt minimális óraszám inkább csak a tananyagelosztás időbeli arányaira 

igyekszik rámutatni, ugyanakkor nem jelöli ki az egyes témakörök fontossági sorrendjét. 

Azonban azoknál a témaköröknél, ahol kifejezetten fontosnak tartottuk, hogy minden órának 

részét képezzék, ott a javasolt óraszám mellett külön is feltüntettük: „A témakör tartalma to-

vábbi tanórákon is folyamatosan jelenjen meg!” 

 

Az 1. osztály első félévét a matematikatanulás területén is előkészítő időszaknak tekintjük. 

Így biztosítható az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, így adódik lehetőség a más-más 

óvodából érkező tanulók alapos megfigyelésére, képességeik feltérképezésére. Az előkészítő 

szakasz megnyújtásával lehetőség nyílik a pszichikus és kognitív funkciók fejlesztésére, meg-

erősítésére, ami által a hátrányokkal induló tanulók is sikeresen felzárkózhatnak. 

A képességek fejlesztése, a fogalmak érlelődése hosszú folyamat, amihez gazdag és változa-

tos tapasztalatokra van szüksége minden tanulónak. Ez azt jelenti, hogy tervezéskor egységes 

szemlélettel kell tekinteni az összes tanulási területre. Egyéni tempóban, sokféle érzékelésre 

támaszkodva, mozgásokkal és manuálisan összekapcsolható tevékenységekkel indulnak el a 

tanulók az ismeretszerzés útján. 

A matematikai fejlesztés szoros kapcsolatban áll a zenei, művészeti, technológiai és mozgásos 

fejlesztéssel. 

Az előkészítő időszak félévében is megjelenhetnek jelek és egyedi számok, számjelek, elkez-

dődhet a szám- és műveletfogalom előkészítése összehasonlításokkal, meg- és leszámlálások-

kal, mondókázásokkal, változások megfigyelésével. A tanulók érettségéhez, képességeihez 

igazodó differenciált tanítási, értékelési módszerek megválasztásával valósul meg a tervezés, 

melyben a differenciált fejlesztés, a többség mellett a lemaradók és a tehetségesebbek gondo-

zása egyaránt teret kap. A differenciálás egyik lehetséges módja a digitális eszközökön való 

játék és feladatmegoldás vagy a hosszabb ideig biztosított eszközhasználat. 

Első osztályban az óvodából érkező gyermekek könnyebb, fokozatosabb beilleszkedését segíti 

a 45 perces órák, az előre megírt tanmenetek rugalmas kezelése, a tanulók igényeinek, fejlő-

dési tempójának megfelelően alakított és alakítható napirend. A tanítók rövidebb időinterval-

lumonként váltanak a különböző jellegű tevékenységek között, ami a tanulók figyelmének 

hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi. 
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A további teendőket, még a második osztály végére előirányzott tanulási eredmények elérésé-

nek útját és megvalósítását is, a cselekedtetés módszere vezérli. A kisgyerek a konkrét tárgyi 

tevékenységek során szerzett tapasztalatai alapján alakít ki belső reprezentációkat. A tevé-

kenységekben szereplő tárgyi valóság képezi az absztrakt fogalmak tartalmát, és az ott átélt 

kapcsolatok alapozzák meg a fogalmak rendszerét. A saját testi mozgások, a hétköznapi élet-

ben előforduló tárgyak, dolgok és a már régóta rendelkezésre álló matematikai eszközök (pél-

dául: logikai készlet, színes rudak) felhasználása megfelelő támaszt nyújtanak a cselekvő ta-

pasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósításában. 

Ebben az időszakban történik meg minden témakör alapozása. Fontos, hogy ezek az alapok 

nagyon szilárdak legyenek, ezért a fő hangsúly a megértésen, fejlesztésen van, nem pedig a 

számonkérésen. Nem baj, ha még lassúbb a számolás, ha a tanuló még nem ismeri fel az ösz-

szefüggéseket, segítő jelenlétével a tanító biztosítani tudja az előrehaladást. A fejben számolás 

egyes lépéseinek megértéséhez alkalmazott eszközök használatát engedhetjük addig, ameddig 

az eljárások értő, automatikus használata ki nem alakul. 
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1. évfolyam 
 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással ér-

zékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatá-

rozó tulajdonsággal jellemez; 

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek 

jellemző tulajdonságait, elrendezését, helyzetét; 

 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok 

között; 

 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatot-

tak eltérő tulajdonságát; 

 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdon-

sággal rendelkező összes elemet; 

 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való eleme-

ket; 

 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdon-

ságát a tulajdonság tagadásával; 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint; 

 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfe-

lelő helyre kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja; 

 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a 

„mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon 

jelentésű szavakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat 

adott elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 

tulajdonságát; megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 

Fejlesztési feladatok, ismeretek: 

 Tárgyak, dolgok felismerése különféle érzékszervekkel, más érzékszervek kizárá-

sával, például csak hallással, csak tapintással 

 Tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerése különféle érzékszervekkel, mások 

kizárásával 

 Két vagy több dolog különbözőségének és azonosságának felismerése egy vagy 

több szempont alapján 

 Közös tulajdonságok megfigyelése személyeken, tárgyakon, képeken, alakzatokon, 

jeleken 

 A tulajdonságok változásának felismerése 

1. téma megnevezése: Válogatás, halmazok alkotása, 
vizsgálata 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelen-

jen meg! 

óraszáma 

4 
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 Rész-egész viszonyának vizsgálata tevékenységekkel 

 Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint 

 Elkezdett válogatás során létrejövő halmazelemek közös tulajdonságának felisme-

rése, megnevezése; címkézés, a válogatás folytatása 

 Megadott elemek egy tulajdonság szerinti kétfelé válogatása; a logikai „nem” 

használata a tulajdonság tagadására 

 Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például 

nem piros 

 Konkrét tárgyak, készletek elemeinek halmazokba rendezése mozgásos tevékeny-

séggel 

 Elemek elhelyezése halmazábrában 

 Tulajdonságok alapján igaz állítások megfogalmazása 

 

Fogalmak: 

tulajdonság, azonos, különböző 

Javasolt tevékenységek: 

 „Mi változott?” játék tanulókon, tárgyakon, „Nézd csak! Mi változott?” kártya-

készleten történő változtatások megfigyelése 

 „Varázszsákból” kívánt tulajdonságú plüssállat, forma, logikai lap, tapintható 

számjegy, betű kiválasztása 

 Activity-típusú játék különféle témakörökben mutogatással, rajzolással, körülírás-

sal 

 „Repül a…, repül a …” játék közös tulajdonság megfigyeléséhez 

 Játék tanító által készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tarta-

lommal 

 Játék tanító által készített logikai kártyacsomaggal 

 „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással, logikai készletek elemeivel, szá-

mokkal, formákkal 

 Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 eltérő tu-

lajdonsággal 

 Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal 

 Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán belülre és kívülre 

 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása; részhalmazra vezető vá-

logatás esetén a dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 

 

2. téma megnevezése: Rendszerezés, rendszerképzés 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelen-

jen meg! 

óraszáma 

4 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen 

elem sem; 

 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is; 

 sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont sze-

rint; 
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 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, 

alkotást; 

 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 

 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű 

készlet hiányzó elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Saját eszközök, felszerelések számbavétele és rendben tartása 

 Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával 

 Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, felismerése  

 Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító irányításával 

 Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert alkotó legfeljebb 24 elemnél) a 

hiány felismerése a rendszerező tevékenység elvégzése után 

 Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása egyszerű esetekben: két feltétel ese-

tén, kis elemszámú problémánál 

Fogalmak: nincs 

Javasolt tevékenységek: 

 „Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem megtalálása rendszerezés segítségével 

 Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például 

egyszerű barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő ki-

találására, kapcsolati barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása hazudósan is 

 „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy kiválasztott elem jelképezi a királyt; 

az egyik játékos olyan lapot választ, ami a királytól két tulajdonságban tér el, a 

másik játékosnak olyan lapot kell választania, ami a királytól és a társa által vá-

lasztott laptól is két-két tulajdonságban tér el; a következő körben szerepcsere; ve-

szít, aki nem tud rakni 

 Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése, hiányzó elem megtalálása 

 Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek kirakása 

 Többgombócos fagylaltok összeállítása színes korongokkal 

 Különböző „vonatok” kirakása megadott színes rudakból 

 Adott feltételeknek megfelelő építmények, szőnyegezések színes rúddal 

 Piros-fehér-zöld csíkokból 3 sávos zászlók összeállítása 

 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal 

 

 

3. téma megnevezése: Állítások 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelen-

jen meg! 

óraszáma 

4 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a 

„mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon 

jelentésű szavakat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 

tulajdonságát; 

 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatko-

zó megfogalmazást; 
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 hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból; 

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat; 

 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Konkrét tevékenységekhez kapcsolt köznyelvi és matematikai tartalmú kijelenté-

sek, állítások megfogalmazása adott helyzetről, személyekről, tárgyakról, dolgok-

ról, képről, történésről, összességekről szabadon és irányított megfigyelések alap-

ján 

 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának eldöntése 

 Egyszerű, lezárt hiányos állítások igazságának megítélése 

 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elem-

párok nevének, jelének behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes ru-

dak, formák 

Fogalmak: igaz-hamis 

Javasolt tevékenységek: 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy alkotást 

(tárgyakból, színes rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más ne láthassa; 

ezután az alkotásról mond mondatokat, ami alapján a többieknek is ugyanazt kell 

létrehozniuk; lehet kérdezni, ha nem elegendő a megadott információ; ha mindenki 

kész, ellenőrzik az alkotásokat 

 „Rontó” játék: logikai lapokból, számokból, formákból alkotott kiinduló halmaz 

elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új elemmel, majd új 

igaz állítás megfogalmazása az új halmazra, és így tovább 

 „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások értékelése tárcsával, például 

zöld (mosolygós fej), ha igaz, piros (szomorú fej), ha hamis 

 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás változója egy doboz, amibe 

tárgyakat helyezve egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás igazságáról 

 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos állítás, például „A hmm-hmm-nek 

négy lába van”; ha úgy helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon keresztül egy kutya 

képe látszik, akkor igaz az állítás, ha egy rigó képe látszik, akkor hamis 

 

 

 

4. téma megnevezése: Problémamegoldás 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen 
meg! 

óraszáma 
4+2 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással ér-

telmez; 

 az értelmezett problémát megoldja; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi;  

 kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges 

feladatokat; 
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 egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzetben 

megoldás keresése 

 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

 Egy- és kétlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is 

 Ismert problémák, feladatok megoldása változatos formákban 

 Részvétel egy- és többszemélyes logikai játékban 

 

Fogalmak: Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek: 

 „Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban, vagy csoportban: a tanító egy bolt 

kirakatát rendezi be (valós tárgyakkal vagy képekkel), és megadja a termékek ára-

it; a tanulók a kirakatot nézve vizsgálják a termékeket és azok árait, boltost és ve-

vőt választanak, vásárolnak játékpénzekkel, adott feltételnek megfelelő különféle 

kifizetéseket gyűjtenek 

 Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban 

 Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, eszközökkel, például „kecske-

farkas-káposzta”; „öntögetések”; „helycserélések” 

 Origamik készítése 

 Visszaemlékezés korábbi történések egymásutániságára a tanulók saját élményei-

vel kapcsolatban, játékok során vagy például az „Én elmentem a vásárba” című dal 

éneklésével 

 Cselekvéssor visszafelé lejátszása, például: megfordítható napi tevékenységek 

végzése oda-vissza, útvonalak bejárása, visszatalálás 

 Láncmesék lejátszása 

 Mesékben valamely cselekvés, körülmény változtatása esetén a következmények 

átgondolása: „Mi lenne, ha …”; 

 Műveletsor lejátszása sorba állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a 

műveletsor lejátszása visszafelé 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku (kisebb méretű, álla-

tokkal, növényekkel) 

 

5. téma megnevezése: Szöveges feladatok megoldása 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelen-

jen meg! 

óraszáma 

5+4+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi 

szituációt; 

 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai 

ismeretei segítségével; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöve-

ges feladatokat; 
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 megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat; 

 az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai mo-

dellt; 

 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat; 

 a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva 

ellenőrzi a megoldást; 

 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget; 

 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Elmondott történés, helyzet értelmezése közösen eljátszással; megjelenítése kira-

kásokkal, rajzokkal 

 Elmondott szöveges feladatok értelmezése közösen eljátszással, megjelenítése ki-

rakásokkal, rajzokkal tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, 

rajzokkal tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok megoldása a megjelenítésekről történő leolvasással 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése tanítói segítséggel 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása tanítói segítséggel 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen egyszerűsített rajz, ma-

tematikai modell segítségével, például művelet, nyíldiagram, halmazábra, sorozat 

tanítói segítséggel 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, és ellenőrzés a szöveg szerinti szitu-

ációban 

 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása tanítói 

segítséggel 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, 

adott matematikai modellhez, számfeladathoz 

 

Fogalmak: szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, ellenőrzés, szöveges válasz 

Javasolt tevékenységek: 

 Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy rész-

letre fókuszálva is 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például: „Ki az idősebb?”, 

„Kinek van kettővel több ceruzája?”, „Hány gombóc fagyit tudunk megenni össze-

sen?” 

 Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése csoportban. Például: „A bal ke-

zemben 2-vel több ceruza van, mint a jobb kezemben”, „A jobb kezemben 2-vel 

kevesebb ceruza van, mint a bal kezemben”, „Ha a jobb kezembe még 2 ceruzát 

veszek, akkor ugyanannyi lesz, mint a bal kezemben”, „Ha a bal kezemből lete-

szek 2 ceruzát, akkor ugyanannyi lesz, mint a jobb kezemben” 

 Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok összehasonlítása, értékelése; praktikus, 

de az értelmezést segítő ábrák gyűjtése 
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 „Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez szöveges feladat alkotása, a fela-

dat továbbadása másik csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a feladatírók el-

lenőrzik 

 

 

6. téma megnevezése: Szám és valóság kapcsolata 
óraszáma 
12+3 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 összehasonlít halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) 

az elemszámok szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 20-

as számkörben; 

 helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fo-

galmakat; 

 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elem-

számával kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a 

megismert mennyiségekkel (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, pénz) kapcsolat-

ban, 20-as számkörben; 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerke-

zeteket; 

 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban 

és írásban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Elmondott történés, helyzet értelmezése közösen eljátszással; megjelenítése kira-

kásokkal, rajzokkal 

 Elmondott szöveges feladatok értelmezése közösen eljátszással, megjelenítése ki-

rakásokkal, rajzokkal tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, 

rajzokkal tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok megoldása a megjelenítésekről történő leolvasással 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése tanítói segítséggel 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása tanítói segítséggel 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen egyszerűsített rajz, ma-

tematikai modell segítségével, például művelet, nyíldiagram, halmazábra, sorozat 

tanítói segítséggel 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, és ellenőrzés a szöveg szerinti szitu-

ációban 

 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása tanítói 

segítséggel 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, 

adott matematikai modellhez, számfeladathoz 
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 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összemérése, ösz-

szehasonlítása: kisebb, kevesebb, nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi  

 A mennyiség, darabszám megmaradásának érzékszervi tapasztalatok során történő 

tudatosítása 

 Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással (egy-egy értelmű leké-

pezéssel): több, kevesebb, ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 100-as 

számkörben 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi viszonyban lévő mennyiségekhez 

20-as számkörben 

 A mennyiségi viszonyok kifejezésére szolgáló szavak, jelek értése és használata 

szóban és írásban 

 Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő tapasztalatszerzés alapján 

 Kis darabszámok felismerése összkép alapján ránézésre többféle rendezett alakban 

 Számképek felismerése többfelé bontott alakban is 20-ig 

 Számok többfelé bontása 20-ig 

 

Fogalmak: kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás 

Javasolt tevékenységek: 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például „Ki a magasabb?”, 

„Melyik ceruza hosszabb?”, „Melyik színes rúd rövidebb a kisujjadnál?” 

 Érzékszervi tapasztalatok gyűjtése mennyiségekről, darabszámokról, például „Bal 

kezedbe fogd a sötétkék rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat, rövideb-

bet, ugyanolyan hosszút!”, „Csukott szemmel döntsd el, melyik fonal hosszabb, 

melyik vastagabb!”, „Melyik zsákban van több gesztenye?”, „Csukott szemmel, 

hallás alapján döntsd el, hogy melyik zsákba ejtettem több gesztenyét!” 

 „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják, ahogy egy tálba pénzér-

méket ejtünk; „Mennyi a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénze-

ket csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a tálban?” 

 „Helyi értékes pénzcsörgető”: különböző hangot adó tálakba ejtjük az érméket; az 

egyeseket az egyik tálba, a tízeseket a másikba, tetszőleges sorrendben 

 Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző alakú üvegekbe öntö-

getéssel 

 Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás 

mellett és széthúzva; ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 

 Mennyiségekkel, darabszámokkal kapcsolatos megfigyelések párosítással, össze-

méréssel a környezetünkben, például „Miből van több? Székből vagy gyerekből? 

Széklábból vagy asztallábból?”, „Jut-e mindenkinek lufi, pohár, szívószál, csá-

kó?”, „Melyik sál hosszabb?” 

 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre becsomagolt apró tárgyakkal, 

az „ugyanannyik” elnevezése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 

 Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték többféle szabállyal (párt alkot az 

azonos számosságú, kettő különbségű, együtt 10-et adó) 

 Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken összesen 7 pötty van 

 Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról” 
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 Lufik számának bontása két csapat között a lufik ütögetésével: két csapat a saját 

térfeléről lufikat ütöget a másik csapat térfelére; tapsra leállnak, megszámlálják, 

melyik térfélen hány lufi van 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a felső nyílásán bedobott ap-

ró tárgyakkal (például babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő elvá-

lasztók segítségével felbontja kisebb számokra 

 „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok kétfelé bontásáról, például 6 kék 

korong és 0 piros, jobb szélső korong megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és így 

tovább 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 

 

7. téma megnevezése: Számlálás, becslés 
óraszáma 
6+3+1 

 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel 

meg- és kimér a 20-as számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel 

 ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mé-

rés az egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Meg- és leszámlálások egyesével 

 Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az összességhez 

 Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, né-

gyesével, hármasával oda-vissza 20-as számkörben eszközökkel (például: hétköz-

napi tárgyak, abakusz, pénz) és eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban, 20-as 

számkörben 

 Becslés szerepének, korlátainak megismerése 

 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak 

figyelembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 

 Becslések értékelése 

 

Fogalmak: 
számlálás, becslés 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lé-

pés a tanteremtől az ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapás-

sal lehet megenni egy almát?” 

 „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról indítva, tetszőleges „lépés-

sel”, például 20-tól 2-vel visszafelé 

 Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok, például taps elöl, taps fent, 

taps hátul, ugrás, dobbantás 

 „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör közepén áll, és egyesével kéri 

a játékosokat, hogy lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele kezet, 
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például „Anna, lépj hozzám 5 egyforma lépéssel!”, „Zsolt, lépj hozzám 24 egy-

forma lépéssel!” 

 12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések 

 Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott 

számú gyöngyöt minél gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfű-

zés lehet összevissza vagy kettesével, ötösével,... csoportosítva, 10-es, 20-as, 

számkörben tetszőlegesen megválasztott számú gyönggyel 

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatás-

sal 

 

 

8. téma megnevezése: Számok rendezése 
óraszáma 
6+3 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtábláza-

tokban, a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle 

alakjukban a 20-as számkörben; 

 megnevezi a 20-as számkör számainak egyes, tízes szomszédjait 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott alakban is: melyik nagyobb, 

mennyivel nagyobb 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Sorszámok ismerete, alkalmazása 

 Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a számok helyének jelölésével 20-as 

számkörben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről  

 Számok, műveletes alakban megadott számok (például: 2+3; 10-3) helyének meg-

keresése a számegyenesen 20-as számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése 

 Számok helyének azonosítása számtáblázatokban 

 Számok egyes, tízes szomszédainak ismerete, megnevezése 20-as számkörben 
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Fogalmak: 

sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes számszom-

széd, tízes számszomszéd 

Javasolt tevékenységek: 

 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon növekvő, majd csökkenő sor-

ban végigugrálása 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő szám-

egyenes” létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az 

értéküknek megfelelően foglalják el a helyüket növekvő vagy csökkenő sorrend-

ben 

 Számvonal alkotása, például különféle színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 

 Korong számegyenes készítése (pirosak és kékek 5-ös vagy 10-es váltakozásban) 

 Lépkedések különféle, változatosan alkotott számvonalakon 

 Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 

 Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki hányadik sorát olvassa egy versnek 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például 

1–20-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe 

úgy, hogy a négyzetekben levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha 

valaki nem tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám megy a kukába; az győz, 

aki leghamarabb kitölti minden négyzetét 

 Gyufaskatulyákon számok 0–20-ig, mindben annyi csavar, amelyik szám rá van 

írva; a számokat lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása segítségével rendez-

zük növekvő, csökkenő sorrendbe a számokat 

 „Vigyázz6!” játék 

 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 

 

9. téma megnevezése: Számok tulajdonságai 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen 
meg! 

óraszáma 
9+2+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

 ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, hétköznapi helyzetekben felis-

meri az ezekkel képzett számokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, például: 7+8, 21-6 

 Párosság és páratlanság fogalmának alapozása tevékenységgel: párosítással és két 

egyenlő részre osztással 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból 

kirakható számok megfigyelése különféle eszközökkel végzett csoportosítások, 

építések során 

 Háromszögszámok, négyzetszámok megfigyelése különféle eszközökkel végzett 

alkotások során 

 Számok közti viszonyok megfigyelése, például: adott számnál nagyobb, kisebb va-

lamennyivel, adott számnak a többszöröse 
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 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek 

egymáshoz való viszonya 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalá-

lós játékokban 

 Számjelek olvasása, írása 
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Fogalmak: 

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

Javasolt tevékenységek: 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból 

 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról vagy a gyerekek saját készítésű 

számképeiről, pöttyös kártyáiról 

 „Korongforgatás” 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 Shut the box típusú játék két kockával 

  „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdon-

ságú számok előállítása 

 Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például számjel alakúra formázott kö-

télen végiglépkedés, locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás zsemlemorzsába 

 

 

10. téma megnevezése: Számok helyi értékes alakja 
óraszáma 
6+3 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle számrend-

szerekben végzett tevékenységeivel; 

 érti a számok tízesekből és egyesekből való épülését, tízesek és egyesek összegére 

való bontását; 

 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 

 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 20-ig. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Csoportosítások, beváltások valahányasával, különféle eszközökkel, például apró 

tárgyakkal, tojástartóval, színes rudakkal, pénzekkel, abakusszal 

 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 

 Leltárak készítése az elvégzett tevékenységek alapján nem tízes számrendszerek-

ben (főleg 3-asával, 4-esével, 2-esével való csoportosítást követően)  

 Csoportosítások, beváltások tízesével különféle eszközökkel, például: apró tár-

gyak, tojástartó, építőkockák, pénzek, abakusz 

 Leltárak készítése 10-esével történő csoportosítások, beváltások után 

 Számok tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása és felismerése nem 

csak helyi érték szerint rendezett alakban 

 Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 20-as 

számkörben 

Fogalmak: 

csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes 

Javasolt tevékenységek: 

 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában, az elkészült csoma-

golások alapján leltárkészítés 

 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával, majd 

ugyanannyi csomagolása négyesével; a csomagolások alapján készült leltárak ösz-

szehasonlítása 
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 Csomagolások leltárak alapján 

 Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 

 Csoportosítások rajzolt képeken 

 Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások (köztük tízesével is) után 

 Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás, gyűjtött vagyon összehasonlítása 

(6 háromszög ér 1 négyzetet, 2 négyzet 1 kört) 

 Számországok pénzeinek csoportosítása, beváltása, leltározása, adott összeg kifize-

tése legkevesebb számú „érmével”, például petákokkal (1, 3, 9, 27), fityingekkel 

(1, 2, 4, 8, 16) 

 Tevékenységek Dienes-készlettel 

 Ismerkedés a szorobánnal 

 

 

 

11. téma megnevezése: Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 

óraszáma 

5 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, 

űrtartalmat és időt; 

 helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, he-

lyes képzete van a mértékegységek nagyságáról; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szab-

ványegységei közül a következőket: dm, m, dl, l; kg; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a 

hetet, a hónapot, az évet; 

 ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 20-es számkörben; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti 

ugyanannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való méréskor kapott mérő-

számait; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

 Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 

 Változatos mennyiségek összemérése közvetítő segítségével 

 Mérési módszerek megismerése 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott alkalmi egységekkel, pél-

dául: arasz, lépés, pohárnyi, kanálnyi, tenyérnyi 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott objektív egységekkel, pél-

dául: pálcikák, színes rudak 

 Tapasztalatszerzés a mennyiségről, mint az egység többszöröséről 

 Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb mennyiség, mennyivel kisebb 

mennyiség 

 Különböző mennyiségek mérése ugyanazzal az egységgel; annak megfigyelése, 

tudatosítása, hogy a nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a kevesebb meny-

nyiséget kevesebb egység teszi ki 
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 Azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel; annak megtapasztalása, 

megfigyelése, hogy kisebb egységből több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, na-

gyobb egységből kevesebb teszi ki ugyanazt a mennyiséget 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése szabványmértékegységek közül a 

következőkkel: cm, dm, m; dl, l; kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

 Szabványos mérőeszközök használata 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok megismerése; időbeli relációt tartalmazó 

szavak értelmezése 

 Az időmérés egységeinek megismerése: óra, perc, másodperc 

 Egész órák és percek leolvasása különféle analóg és digitális órákról 

 Különböző hazai és külföldi pénzek címleteinek megismerése 20-as számkörben, 

szituációs játékokban 

 

Fogalmak: 

összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő, cm, dm, m, dl, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év 

Javasolt tevékenységek: 

 Különböző hangok összehasonlítása, például „Melyik hang hosszabb-rövidebb, 

magasabb-mélyebb, hangosabb-halkabb?” 

 Különböző tömegű tárgyak, gyümölcsök, gesztenyék tömegének összehasonlítása 

érzésre két kézzel, majd ellenőrzése vállfamérleggel 

 Vállfamérleg és színes rudak segítségével különböző tömegek összemérése, a kettő 

közti különbség meghatározása 

 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel 

 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma színes rudakkal 

 Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel; színes rudak által meghatározott 

léptékekkel 

 Mennyiségek becslése, majd a becslés ellenőrzése méréssel különböző objektív 

egységek esetén, például szakasz rajzolása, amelyik olyan hosszú, mint 2 világos-

kék rúd 

 1 perc becslése: mindenki becsukja a szemét, lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a sze-

mét, amikor úgy gondolja, hogy letelt az 1 perc 

 Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 perc, például hány szót vagy hány szá-

mot lehet leírni 1 perc alatt; mennyit ver a szívünk nyugalmi helyzetben, hányat 

lehet ugrani, mennyit ver a szívünk mozgás után 1 perc alatt 

 

12. téma megnevezése: Alapműveletek értelmezése 
óraszáma 

10+4+1 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 helyesen értelmezi a 20-es számkörben az összeadást, a kivonást 

 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szö-

veges feladathoz; 

 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal; 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket 

megérti; 
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 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Összeadás és kivonás értelmezései darabszám és mérőszám tartalommal valóságos 

helyzetekben, tevékenységekkel, képpárokkal, képekkel, történetekkel  

 Összeadás, kivonás értelmezése, mint hozzáadás és elvétel 

 Összeadás, kivonás értelmezése, mint egyesítés, és mint az egészből az egyik rész 

meghatározása 

 Összeadás, kivonás értelmezése, mint összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, 

valamennyivel több 

 Kivonás értelmezése, mint különbség kifejezése 

 Szorzás értelmezése tevékenységekkel egyenlő tagok összeadásaként 

 Egyenlővé tevés tevékenységekkel és számokkal 

 Történésről, kirakásról, képről többféle művelet értelmezése, leolvasása, lejegyzé-

se 

 Műveletről kirakás, kép, szöveges feladat készítése; műveletek eljátszása, lerajzo-

lása, szöveggel értelmezése 

 Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek 

megértése tanítói segítséggel 

Fogalmak: összeadás, kivonás, összeg, különbség, művelet, egyenlővé tevés 

Javasolt tevékenységek: 

 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének lejátszása konkrét dolgokkal, pél-

dául gyümölcsökkel, virágokkal, gesztenyékkel 

 Összeadás, kivonás kirakása univerzális modellekkel (például ujjakkal), koron-

gokkal, színes rudakkal 

 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal 

vállfamérlegen 

 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 

  „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 

 Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

 

13. téma megnevezése: Alapműveletek tulajdonságai 
óraszáma 

9+3+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során al-

kalmazza konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 

 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek 

megfordításával is; 

 alkalmazza a műveletekben szereplő számok változtatásának következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Műveleti tulajdonságok megfigyelése  

 A megértett műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges 

feladatokban, ellenőrzésnél 

 Hiányos műveletek és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a műve-

let megfordításával is 20-ig 
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 Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának 

megfigyelése 

 Műveletek közötti kapcsolatok megfigyelése és alkalmazása ellenőrzésnél 

Fogalmak: 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek: 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 „Babos” játék összeadások és kivonások közti kapcsolatok megértéséhez, például a 

tanuló bal kezében 5 babszem van, jobb kezében 6; bal és jobb kéz egymás mellé 

téve „5+6 az ugyanannyi, mint 11”, a két kéz keresztbe téve „6+5 az 11”, a bal kéz 

hátra téve „11-5 az 6”, bal kéz visszahozása után a jobb kéz hátra téve „11-6 az 5” 

 Lépegetések számegyenesen 

 Színes rudak egymás mellé fektetése 

 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, 

majd a műveletsor visszafelé való lejátszása 

 

14. téma megnevezése: Szóbeli számolási eljárások  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelen-

jen meg! 

óraszáma 

10+4+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 20-as számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 20-as szám-

körben 

 Bontások és pótlások alkalmazása 

 Számhoz szám szomszédainak hozzáadása (6+7=6+6+1=7+7-1) és a nekik megfe-

lelő kivonások elvégzése (13-6, 13-7) 

 Tízes átlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával 

 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb szá-

mokra vonatkozó összeadással, kivonással való analógia alapján 

 9 (8, 7) hozzáadása, elvétele 10-1 (10-2, 10-3) alakban 

 Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb 

kiválasztása, begyakorlása, például: 

 7+8=8+7=7+7+1=8+8-1=7+3+5=8+2+5=7+10-2 

 

Fogalmak: Nincs új fogalom 

Javasolt tevékenységek: 

 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz 

való hozzáillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az 

analógiák megfigyelése 

 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével 

 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?” játékos feladat párban 

 Számképek felidézése, számok különböző tagolásainak megválasztása számolási 

eljárások során 
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 Tojástartóval a 10-re pótlás és tízes átlépés lejátszása 

 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg alkalmazott számolási eljárásainak 

megfogalmazása, megosztása 

 

15. téma megnevezése: Fejben számolás 
óraszáma 

10+3+1 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 fejben pontosan összead és kivon a 20-as számkörben; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszkö-

zök szükség szerinti használata feladatok megoldása során 

 Fejben számolás 20-as számkörben 

Fogalmak: kerek tízes 

Javasolt tevékenységek: 

 „Boltos játék” 

 „25 vagy semmi” játék párban 

 „Számfuttatás” játék 

 Láncszámolások 

 Egy képről többféle művelet olvasása 

 

16. téma megnevezése: Alkotás térben és síkon 
óraszáma 

4 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból; 

 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat; 

 sormintát, síkmintát felismer, folytat; 

 alkotásában követi az adott feltételeket; 

 testeket épít, elkészíti egyszerű testek alaprajzát; 

 síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével; 

 alaklemezt, vonalzót használ alkotáskor; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Építés térbeli építőelemekből, testekből szabadon, másolással, megadott feltétel 

szerint 

 Építés egyszerűbb nézetek, egyszerűbb alaprajzok alapján 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott feltétel szerint: kirakások moza-

iklapokkal, nyírás, tépés, hajtogatás, alakzatok határvonalainak elkészítése pálcák-

ból, rajzolás (szabad kézzel, vonalzóval, alaklemezzel) 

 Sorminták, terülő minták kirakása és folytatása síkban, térben 

 Adott feltételeknek megfelelő többféle alakzat, minta előállítása 

Fogalmak: 
alaprajz 

Javasolt tevékenységek: 

 Színes rudakból, legóból, építőkockákból, dobozokból, hengerekből (például vé-

cépapír guriga) városépítés, várépítés 
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 „Szobasarok” cipős dobozból, belehelyezett játék megvilágítása 3 irányból, árnyé-

kok megfigyelése 

 „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok alapján építés színes rudakból 

 Kirakások mozaiklapokból, logikai készlet elemeiből 

 Rövid ideig látott képről másolat készítése a vizuális memória fejlesztésére 

 „Telefonos játék” 

 Papírharmonika hajtása, a hajtások szélén nyírások, a papírlap szétnyitása után az 

ismétlődő minta megfigyelése, például egymás kezét fogó gyerekek 

 Terítő, hópehely készítése hajtogatott papírból való nyírással 

 Geometriai fejtörők, gyufarejtvények 

 Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes vonal mentén, a keletkező sík-

idomok számának és alakjának vizsgálata 

 

17. téma megnevezése: Alakzatok geometriai tulajdon-

ságai 

óraszáma 

5 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással ér-

zékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdon-

sággal rendelkező összes elemet; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat 

adott elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geomet-

riai tulajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;  

 megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és 

halmazokba rendezett alakzatokhoz; 

 megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat; 

 megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzato-

kon megfigyelt tulajdonságokat; 

 megnevezi az egyenes és görbe vonalakat 

 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket; 

 megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait; 

 különbséget tesz testek és síkidomok között; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Válogatások előállított vagy megadott testek között szabadon 

 Testek és síkidom modellek megkülönböztetése 

 Testek jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: sík vagy 

görbe felületek, „lyukas – nem lyukas”, „tömör”, „bemélyedése van”, „tükrös”  

 Sokféle alakú testek közül a gömb és a szögletes testek kiemelése érzékszervi ta-

pasztalatok alapján 

 Téglatest lapjainak megszámlálása 

 Válogatások előállított vagy megadott síkidomok között szabadon 

 Síkbeli alakzatok jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: 

egyenes vagy görbe határvonalak, „lyukasság”, „szögek beugrása”, „tükrösség” 

 Sokféle alakú síklapok közül a körlap és a sokszögek kiemelése 

 Háromszögek, négyszögek, körlapok felismerése, kiválogatása, megnevezése 
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 Téglalap oldalainak és csúcsainak megszámlálása 

 téglalapok és négyzetek kiválogatása 

 

Fogalmak: 

test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, körlap, háromszög, négy-

szög, téglalap, négyzet 

Javasolt tevékenységek: 

 Olyan tárgycsoportban végzett válogatás, ami lehetőséget ad több szempont szerin-

ti válogatásra (például: anyaguk szerint, színük szerint, alakjuk szerint); a figyelem 

ráirányítása a tárgyak alakja szerinti válogatásokra 

 Különféle hétköznapi tárgyak körülrajzolása, például plüssmackó, gumilabda, olló, 

dobókocka, kulcs; a körülrajzolások tapasztalatainak megbeszélése 

 Kakukktojás játékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható tárgyak-

kal, testekkel; letakart tárgyakkal, testekkel „vakon” tapogatva; hétköznapi tár-

gyakról készült fotókkal 

 Kakukktojás játékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható síkidom-

okkal 

 Síkidomok, testek alkotása például szívószálakból és madzagból, hurkapálcából és 

gyurmából 

 Háromszögek készítése különféle hosszúságú szívószál darabokból 

 Négyszögek készítése szívószálból, annak megfigyelése, hogy az oldalak hosszú-

sága nem határozza meg az alakot 

 Négyszögek készítése szívószálból úgy, hogy két-két szívószál hossza egyenlő 

(színe azonos); a felfűzés sorrendjének változtatásával többek között a szomszédos 

és szemközti oldalak fogalmának megértése 

 Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok másolása megadott minta alapján vagy 

rajzolás megadott feltétel szerint 

 

18. téma megnevezése: Transzformációk 
óraszáma 

2 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról; 

 megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír 

segítségével alakzat tükörképét, eltolt képét; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Szimmetriák, tükörképek megfigyelése a természetes és az épített környezetben, 

térben és síkban 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének megfigyelése térben, síkban tükör se-

gítségével 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének kirakása, előállítása különböző tevé-

kenységek során; a kapott alakzat ellenőrzése tükör segítségével 

 Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek keresése tükörrel, hajtogatással 

 Sor- és síkminták készítése eltolással és tükrözéssel 

Fogalmak: 

tükörkép, tükörtengely, eltolt kép, mozgatás 

Javasolt tevékenységek: 
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 „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az eredeti, a másik pedig a tükörkép 

 Építések, mozgatások úgy, hogy a két kéz egyszerre ugyanazt csinálja egymás tü-

körképeként 

 Szimmetria tengelye szerint két különböző színnel színezett szív vizsgálata tükör-

rel; megadott ábrák vizsgálata, „Előállítható-e az adott szív és tükör segítségével 

az ábra? Ha igen, akkor hogyan?” 

 Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír másik felének ráhajtása, a pa-

pír szétnyitása, a készült minta kiegészítése 

 Összehajtott papírból alakzat kivágása 

 Összehajtott papírra rajzolt alakzat határvonalainak átbökése gombostűvel 

 Néhány kirakott logikai lap (színes rúd) tükörképének megépítése függőleges ten-

gelyre nézve, vízszintes tengelyre nézve (ahogy a tóban látszik) 

 

19. téma megnevezése: Tájékozódás térben és síkon 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelen-

jen meg! 

óraszáma 

6+2 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és sí-

kon; 

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, 

adott utca és házszám alapján megtalál házat; 

 térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Irányokat, távolságokat jelölő szavak jelentésének megismerése térben és síkban 

tevékenységekkel és játékos szituációkkal 

 Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek nagymozgásokkal 

 Útvonalak bejárása utánzással; az útvonal tudatosítása 

 Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 

 Téri tájékozódás mozgással, tárgyak mozgatásával 

 Függőleges és vízszintes síkon való tájékozódás tárgyak elhelyezésével, mozgatá-

sával, például „fölé”, „alá” többféle értelmezése 

 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak jelentésének megismerése játékos 

tevékenységekkel 

 Irány és állás megfigyelése, követése az olvasáshoz, íráshoz kapcsolódva 

 Hely meghatározása sakktáblán 

 Tájékozódás négyzethálón 

Fogalmak: 

jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb, közelebb 

Javasolt tevékenységek: 

 „Hideg-meleg” játék kincskeresésre 

 Irányokat jelölő szavak értelmezése térben és síkon, például tolltartó helyezése a 

szék mellé balra, jobbra, fölé, alá úgy, hogy a székhez nem nyúlunk; majd ceruza 

helyezése a füzet mellé balra, jobbra, fölé (!), alá (!) úgy, hogy a füzethez nem 

nyúlunk 

 Tájékozódás a babaházban: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le; tájékozódás labirin-

tusban és négyzethálós mintákon: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le; tájékozódás 
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vonalrendszerbe rajzolt házban és a ház „utcájában”: jobbra, balra, előre, hátra, fel, 

le 

 „Telefonos” játék logikai lapokkal, mozaiklapokkal, színes rudakkal 

 „Különbségkereső” játék párban: két tanuló hátára ragasztott egy-egy kép közötti 

különbségek megtalálása 

 Ismert útvonal leírása szóban, például: „Hogyan jutsz az iskolából a játszótérre?” 

 Bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a célban a kendő levétele után azo-

nos úton visszatalálás a kiindulópontra 

 Szituációs játékban színházjegyek, mozijegyek alapján ülőhelyek megtalálása 

 „Vándorvezér” játék sakktáblán, például „f4-ről 2 mezőt felfele lépve hova ju-

tunk?” 

 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, melynek során különbö-

ző formák rajzolódnak ki a négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés balra 

 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés diktálása társnak 

 

20. téma megnevezése: Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 

óraszáma 

9+1 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében; 

 megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok 

közötti egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat; 

 megfogalmazza a felismert összefüggéseket; 

 összefüggéseket keres sorozatok elemei között;  

 megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, 

megoldásához sorozatot, táblázatot állít elő modellként; 

 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat; 

 elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után 

 ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály 

szerint megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat; 

 tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egysze-

rű gép megfordításával nyert gép szabályát; 

 felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között; 

 szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat, 

elemhármasokat; 

 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza 

saját szavaival, nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Adott viszonyban lévő, adott összefüggésnek megfelelő párok keresése 

 Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok között megjelenő kapcsola-

tok megfigyelése, felfedezése 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

 A problémákban szereplő adatok viszonyának felismerése, például: időrend, nagy-

ságviszonyok, változások, egyenlőségek 

 Megfigyelt kapcsolatok megfordítása, például Anna alacsonyabb, mint Berci, Ber-

ci magasabb, mint Anna 

 Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal 
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 Sorozatok képzése tárgyakkal, mozgással, hanggal, valamilyen logikai készlet 

elemeivel, számokkal 

 Összefüggések keresése egyszerű sorozatok elemei között 

 Sorozat alkotása közösen értelmezett szabály szerint 

 Tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott egyszerű periodikus sorozatok 

folytatása 

 A mindennapi életünkből jól ismert periódusok megfigyelése: évszakok, hónapok, 

hetek napjai, napszakok 

 Elkezdett sorozatok, táblázatok egyszerű szabályának felismerése 

 Megkezdett egyszerű szabályú sorozat folytatása mindkét irányban 

 Gépjátékok különféle elemekkel (például: tárgyak, számok, alakzatok) 

 Gépjátékok szabályának felismerése 

 Gépjátékokban több eset kipróbálása után elempárok, elemhármasok hiányzó ele-

mének megtalálása 

 Megfigyelt szabály alapján további elempárok, elemhármasok alkotása 

 Sorozatban, gépjátékokban, táblázatban felismert összefüggés megfogalmazása sa-

ját szavakkal 

 Felismert kapcsolatok, összefüggések, szabályszerűségek szóbeli kifejezése 

 Sorozatok, szabályjátékok alkotása 

Fogalmak: 
szabály, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár, számhármas 

Javasolt tevékenységek: 

 Kakukktojás-kereső játékok 

 „Mi változott?” játék 

 Ismétlődő mozgásos cselekvések, például tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, 

ugrás, guggolás, tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, ugrás, guggolás 

 Alakzatokkal kirakott periodikus sorozat lejátszása, például 2 háromszög, 1 kör 

ismétlődik; a háromszögre tapsolunk, a körre dobbantunk 

 Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 

 Sorozatok kirakása szöges táblán kifeszített alakzatokkal 

 Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például: szülő-gyerek, testvér, osztálytárs; 

alacsonyabb, magasabb, egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős 

 Több gyerek közötti kapcsolati háló megjelenítése rámutatással; a mutatás lejegy-

zése nyilakkal; például mindenki mutasson az idősebbre 

 „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított gépekkel 

 

 

21. téma megnevezése: Adatok megfigyelése 
óraszáma 

3 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 adatokat gyűjt a környezetében; 

 adatokat rögzít későbbi elemzés céljából; 

 adatokat olvas le táblázatból 

 jellemzi az összességeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, 

rögzítése 
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 Tevékenységek során kapott adatok lejegyzése 

 Közös tevékenységek során szerzett adatok alapján egyszerű diagram készítése ki-

rakással, rajzzal 

 Egyszerű diagramról adatok, összefüggések leolvasása közösen 

 Egyenlő adatok keresése, legkisebb, legnagyobb kiválasztása 

Fogalmak: 
adat, diagram 

Javasolt tevékenységek: 

 „Tornasor” játék: a tanulók oszlopokba rendeződnek valamilyen szempont szerint, 

például ki melyik hónapban, évszakban született; mekkora a lábmérete, kisujj mé-

rete; hány betűből áll a neve 

 Versenyek eredményének feljegyzése, például „Ki tud több gyufaszálat egyesével 

felvenni a földről egy perc alatt?”; a versenyzők eredményének rögzítése négyzet-

hálós papíron 

 Saját testméretek mérése, a kapott adatok elemzése, például fejkörfogat lemérése 

fejdísz készítéséhez papírcsíkkal, majd a papírcsíkok felragasztása függőlegesen 

egymás mellé; helyből távolugrás lemérése spárgával, spárgák felragasztása 

 Sajtos dobozokból oszlopdiagram építése, például „Kedvenc reggeli italod” 

 

22. téma megnevezése: Valószínűségi gondolkodás 
óraszáma 

3 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik; 

 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem 

biztos” események között; 

 megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kap-

csolatos állítások igazságát; 

 tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik 

esemény valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két 

esemény valószínűsége között jól belátható a különbség; 

 tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek elő-

fordulásait olyan egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szere-

pet játszik; 

 a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét 

összeveti a megfigyelt előfordulásokkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Részvétel valószínűségi játékokban; intuitív esélylatolgatás, tippek megfogalmazá-

sa 

 Valószínűségi kísérletek végzése, események megfigyelése 

 Játékos tapasztalatszerzés a véletlenről, a biztosról és a lehetetlenről 

 „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos” és „lehetetlen” események megfigyelése kí-

sérletek során 

 Véletlen események bekövetkezéseinek összeszámlálása, ábrázolása különféle 

módokon, például: strigulázással, diagrammal, táblázatba rögzítéssel 

 A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata ellenpélda mutatásával 

Fogalmak: 
véletlen; „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” esemény; tipp 
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Javasolt tevékenységek: 

 „Kukás” játékok 

  „Macska-egér harc” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a bábuk, az egér in-

dul, 1-2-3-4-es dobásokra haladhat a dobott értéknek megfelelően, a macska pedig 

5-6-os dobásra; utoléri-e a macska az egeret, mielőtt az egér a 20-as mezőn lévő 

egérlyukba ér? 

 „Teknős és nyúl” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a „versenyzők”; teknős 

1-2-3-4-es dobásra mozdul, nyúl 5-6-ra; az nyer, aki hamarabb ér célba 

 Tippelős feladat: a tanulók házi kedvencei nevének felírása cetlikre; fajonkénti 

csoportosításuk (kutya, macska, akvárium stb.); a csoportosítás alapján oszlopdiag-

ram készítése; a cetlik kalapba gyűjtése, majd húzás a kalapból; húzás előtt az osz-

lopdiagram jellemzőinek figyelembevételével tippelés, hogy milyen állat nevét 

húzzuk majd ki a kalapból 

 Valószínűségi kísérletek, például: 3 piros, 3 kék golyó közül 3 golyó húzása, majd 

1 piros és 5 kék golyó közül 3 golyó húzása; „Melyik esetben könnyebb 3 egyfor-

mát húzni?”, „Tippelj!”, „Végezz 20-20 kísérletet!” 

 Kockákra számokat írunk a szabályostól eltérő módon, például 1; 2; 2; 3; 3; 4; já-

ték ezekkel a kockákkal (Sárkányok erdeje játék) 

 

1. Minimum követelmények 1. évfolyam 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 (20-as számkör). Helyi érték fogalma. 

– 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, szóban és írásban. 

– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum ki-

számítása. 

– A tanuló figyelme tudatosan irányítható 

 

Geometria 

– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 
– A test és a síkidom megkülönböztetése. 
– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 
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– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: 

m,dm, dl, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év. Mennyiségek közötti összefüggések felisme-

rése. Mérőeszközök használata. 

– Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni, 

együttműködni 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 
– Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni. 

 

Valószínűség, statisztika 

– Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése. 
– Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 

2. A továbbhaladás feltételei: 
 

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

nyeket sikeresen teljesítette. A tanuló az 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfo-

lyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mu-

lasztás miatt nem tudta teljesíteni. E rendelkezést kell alkalmazni – évfolyamtól függetlenül – 

a nemzetiségi és idegen nyelv tekintetében is, az adott nyelv tanulásának első évében.  Az 

intézmény vezetője – szakértői, vagy pedagógus véleménye alapján – az első évfolyamon a 

tanulót mentesítheti az értékelés alól, és így a tanuló az első évfolyamot előkészítő évfolyam-

ként végzi és fejezi be, ez az eljárás egy alkalommal alkalmazható.  A tanuló teljesítményét a 

tanév során érdemjegyekkel, félévkor és évvégén osztályzattal kell értékelni. Kivételt képez-

nek ez alól az 1. évfolyam tanulói, valamint a 2. osztályosok 1. félévben, ahol szöveges érté-

kelést alkalmazunk.  A 2. évfolyam tanév végétől kezdődően szöveges értékelés helyett osz-

tályzatot kapnak a tanulók. 

 

3. A tanítás feltételei, eszközei: 
 

A élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáfé-

rést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állo-

mányának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakí-

tása érdekében. Az IKT eszközfejlesztés eredményeként a frontális pedagógiai módszertan 

mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, 

és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív tech-

nikák fejlesztését. A cél, hogy megvalósuljon a digitális oktatási tartalmak integrálása a kom-

petenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. Az infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektro-

nikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez is. A tanulói lapto-

pok segítik a tanulók digitális kommunikációját. 

 

 

A továbbhaladás feltételei az 1. évfolyam végén 

A továbbhaladás 

feltételei az 1. 

évfolyam végén 

 A tanuló képes 20-as számkörben 

 halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint; 

 halmazt alkotni; 
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 állítások igazságtartalmának eldöntése; 

 állítások megfogalmazására; 

 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés megállapítására; 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére; 

 több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használatára; 

 néhány elem sorba rendezésére próbálgatással; 

 számokat ír, olvas; 

 megtalálja a számok helyét a számegyenesen; 

 meghatározni az egyes, tízes számszomszédokat;  

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata; 

 képes összeadni, kivonni; 

 képes szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz segít-

ségével, leírása számokkal, segítséggel 

  megkülönbözethetni a páros és páratlan számokat; 

 növekvő és csökkenő számsorozatok folytatása;  

 számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 ismeri az egyenes, görbe vonalakat; 

 képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 ismeri a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmak je-

lentését; 

 a szabvány mértékegységeket ismer: m, l, kg, óra, nap, hét, hó-

nap, év; 

 mennyiségek közötti összefüggések felismerése; 

 mérőeszközök használatára; 

 közös tevékenységekben, csoportokban dolgozni, gondolkodni, 

társait segíteni, együttműködni; 

 adatokról megállapításokat megfogalmazni. 

 



 

1156 

 

 

 

 

2. évfolyam 

 

1. téma megnevezése: Válogatás, halmazok alkotása, 

vizsgálata 

óraszáma 

4+1 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhe-

tő tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó 

tulajdonsággal jellemez; 

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző 

tulajdonságait, elrendezését, helyzetét; 

 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között; 

 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak elté-

rő tulajdonságát; 

 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal 

rendelkező összes elemet; 

 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket; 

 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a 

tulajdonság tagadásával; 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint; 

 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő 

helyre kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja; 

 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „minde-

gyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű sza-

vakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott 

elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 



 

1157 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Tárgyak, dolgok felismerése különféle érzékszervekkel, más érzékszervek kizárásával, 

például csak hallással, csak tapintással 

 Tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerése különféle érzékszervekkel, mások kizárásá-

val 

 Két vagy több dolog különbözőségének és azonosságának felismerése egy vagy több 

szempont alapján 

 Közös tulajdonságok megfigyelése személyeken, tárgyakon, képeken, alakzatokon, jele-

ken 

 A tulajdonságok változásának felismerése 

 Rész-egész viszonyának vizsgálata tevékenységekkel 

 Adott elemek válogatása választott vagy megadott szempont szerint 

 Elkezdett válogatás során létrejövő halmazelemek közös tulajdonságának felismerése, 

megnevezése; címkézés, a válogatás folytatása 

 Megadott elemek egy tulajdonság szerinti kétfelé válogatása; a logikai „nem” használata a 

tulajdonság tagadására 

 Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem 

piros 

 Konkrét tárgyak, készletek elemeinek halmazokba rendezése mozgásos tevékenységgel  

 Elemek elhelyezése halmazábrában 

 Tulajdonságok alapján igaz állítások megfogalmazása 

 

Fogalmak: tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem” 

Javasolt  tevékenységek: 

 

 „Mi változott?” játék tanulókon, tárgyakon, „Nézd csak! Mi változott?” kártyakészleten 

történő változtatások megfigyelése 

 „Varázszsákból” kívánt tulajdonságú plüssállat, forma, logikai lap, tapintható számjegy, 

betű kiválasztása 

 Activity-típusú játék különféle témakörökben mutogatással, rajzolással, körülírással 

 „Repül a…, repül a …” játék közös tulajdonság megfigyeléséhez 

 Játék tanító által készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal 

 Játék tanító által készített logikai kártyacsomaggal 

 „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással, logikai készletek elemeivel, számokkal, 

formákkal 

 Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 eltérő tulajdon-

sággal 

 Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal 

 Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán belülre és kívülre 
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 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása; részhalmazra vezető válogatás 

esetén a dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 

 

2. téma megnevezése: Rendszerezés, rendszerképzés 
óraszáma 

4+1 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
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A témakör tanulása során várt eredmények: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem 

sem; 

 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is; 

 sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint; 

 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként 

használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot; 

 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást; 

 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 

 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű kész-

let hiányzó elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Saját eszközök, felszerelések számbavétele és rendben tartása 

 Barkochbázás konkrét dolgok kirakásával 

 Barkochbázás során felesleges kérdések kerülése, felismerése  

 Adott halmaz elemeinek rendszerezése a tanító irányításával 

 Különféle logikai készletek esetén (teljes rendszert alkotó legfeljebb 24 elemnél) a hiány 

felismerése a rendszerező tevékenység elvégzése után 

 Feltételeknek megfelelő alkotások felsorolása egyszerű esetekben: két feltétel esetén, kis 

elemszámú problémánál 

Fogalmak: 

Nincs új fogalom 

Javasolt tevékenységek: 

 „Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem megtalálása rendszerezés segítségével 

 Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például egyszerű 

barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő kitalálására, kapcso-

lati barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása hazudósan is 
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 „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy kiválasztott elem jelképezi a királyt; az 

egyik játékos olyan lapot választ, ami a királytól két tulajdonságban tér el, a másik játé-

kosnak olyan lapot kell választania, ami a királytól és a társa által választott laptól is két-

két tulajdonságban tér el; a következő körben szerepcsere; veszít, aki nem tud rakni 

 Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése, hiányzó elem megtalálása 

 Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek kirakása 

 Többgombócos fagylaltok összeállítása színes korongokkal 

 Különböző „vonatok” kirakása megadott színes rudakból 

 Adott feltételeknek megfelelő építmények, szőnyegezések színes rúddal 

 Piros-fehér-zöld csíkokból 3 sávos zászlók összeállítása 

 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal  

 

3. téma megnevezése: Állítások 
óraszáma 

4+1 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „minde-

gyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű sza-

vakat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó meg-

fogalmazást; 

 hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból; 

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat; 

 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Konkrét tevékenységekhez kapcsolt köznyelvi és matematikai tartalmú kijelentések, állí-

tások megfogalmazása adott helyzetről, személyekről, tárgyakról, dolgokról, képről, törté-

nésről, összességekről szabadon és irányított megfigyelések alapján 

 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának eldöntése 

 Egyszerű, lezárt hiányos állítások igazságának megítélése 
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 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elempárok 

nevének, jelének behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes rudak, formák 

Fogalmak: 

igaz-hamis 
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Javasolt tevékenységek: 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy alkotást (tárgyak-

ból, színes rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más ne láthassa; ezután az alko-

tásról mond mondatokat, ami alapján a többieknek is ugyanazt kell létrehozniuk; lehet 

kérdezni, ha nem elegendő a megadott információ; ha mindenki kész, ellenőrzik az alkotá-

sokat 

 „Rontó” játék: logikai lapokból, számokból, formákból alkotott kiinduló halmaz elemeire 

igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfo-

galmazása az új halmazra, és így tovább 

 „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások értékelése tárcsával, például zöld (mo-

solygós fej), ha igaz, piros (szomorú fej), ha hamis 

 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás változója egy doboz, amibe tárgyakat 

helyezve egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás igazságáról 

 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos állítás, például „A hmm-hmm-nek négy 

lába van”; ha úgy helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon keresztül egy kutya képe látszik, 

akkor igaz az állítás, ha egy rigó képe látszik, akkor hamis 

 

4. téma megnevezése: Problémamegoldás 
óraszáma 

4+3 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

 az értelmezett problémát megoldja; 

 a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint vissza-

felé is elvégzi; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi; 

 kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges fela-

datokat; 

 egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
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 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzetben megoldás 

keresése 

 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

 Egy- és kétlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is 

 Ismert problémák, feladatok megoldása változatos formákban 

 Részvétel egy- és többszemélyes logikai játékban 

Fogalmak: 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek: 

 „Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban vagy csoportban: a tanító egy bolt kiraka-

tát rendezi be (valós tárgyakkal vagy képekkel), és megadja a termékek árait; a tanulók a 

kirakatot nézve vizsgálják a termékeket és azok árait, boltost és vevőt választanak, vásá-

rolnak játékpénzekkel, adott feltételnek megfelelő különféle kifizetéseket gyűjtenek 

 Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban 

 Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, eszközökkel, például „kecske-farkas-

káposzta”; „öntögetések”; „helycserélések” 

 Origamik készítése 

 Visszaemlékezés korábbi történések egymásutániságára a tanulók saját élményeivel kap-

csolatban, játékok során vagy például az „Én elmentem a vásárba” című dal éneklésével 

 Cselekvéssor visszafelé lejátszása, például: megfordítható napi tevékenységek végzése 

oda-vissza, útvonalak bejárása, visszatalálás 

 Láncmesék lejátszása 

 Mesékben valamely cselekvés, körülmény változtatása esetén a következmények átgondo-

lása: „Mi lenne, ha …”; Kalandválasztós történetek, például: Varró Dániel: Leprikónok 

átka 

 Műveletsor lejátszása sorba állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a művelet-

sor lejátszása visszafelé 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku (kisebb méretű, állatokkal, 

növényekkel...), Lakótelepi panoráma, futoshiki (több-kevesebb sudoku), binary sudoku 

 

5. téma megnevezése: Szöveges feladatok megoldása 
óraszáma 

6+3+1 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 
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 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szitu-

ációt; 

 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai isme-

retei segítségével; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges fela-

datokat; 

 megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat; 

 megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat; 

 az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt; 

 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat; 

 a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva elle-

nőrzi a megoldást; 

 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget; 

 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Elmondott történés, helyzet értelmezése közösen eljátszással; megjelenítése kirakásokkal, 

rajzokkal 

 Elmondott szöveges feladatok értelmezése közösen eljátszással, megjelenítése kirakások-

kal, rajzokkal tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, rajzok-

kal tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok megoldása a megjelenítésekről történő leolvasással 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése tanítói segítséggel 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok azonosítása tanítói segítséggel 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen egyszerűsített rajz, matematikai 

modell segítségével, például művelet, nyíldiagram, halmazábra, sorozat tanítói segítséggel 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, és ellenőrzés a szöveg szerinti szituációban 

 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása tanítói segítség-

gel 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, adott ma-

tematikai modellhez, számfeladathoz 

Fogalmak: 

szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz 

Javasolt tevékenységek: 
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 Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre 

fókuszálva is 

 Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok összehasonlítása, értékelése; praktikus, de az 

értelmezést segítő ábrák gyűjtése 

 „Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez szöveges feladat alkotása, a feladat to-

vábbadása másik csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a feladatírók ellenőrzik 

 

6. téma megnevezése: Szám és valóság kapcsolata 
óraszáma 

9+3 
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A témakör tanulása során várt eredmények: 

 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az 

elemszámok szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 100-as 

számkörben; 

 helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat; 

 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámá-

val kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert meny-

nyiségekkel (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 100-as szám-

körben; 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket; 

 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és 

írásban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összemérése, összehason-

lítása: kisebb, kevesebb, nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi 

 A mennyiség, darabszám megmaradásának érzékszervi tapasztalatok során történő tudato-

sítása 

 Halmazok elemszám szerinti összehasonlítása párosítással (egy-egy értelmű leképezéssel): 

több, kevesebb, ugyanannyi relációk felismerése, megnevezése 100-as számkörben 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Szám jelének hozzákapcsolása az ugyanannyi viszonyban lévő mennyiségekhez 100-as 

számkörben 

 A mennyiségi viszonyok kifejezésére szolgáló szavak, jelek értése és használata szóban és 

írásban 

 Számok tulajdonságainak vizsgálata cselekvő tapasztalatszerzés alapján 

 Kis darabszámok felismerése összkép alapján ránézésre többféle rendezett alakban 

 Tapasztalatszerzés a 100-as számkör számainak mérőszámként való megjelenéséről (pél-

dául: 28, 28 dl, 28 l, 28 kg; 64 tízes számszomszédjai, 64 cm, 60 cm-nél nagyobb és 70 

cm-nél kisebb mennyiség; tízes csoportosítás érzékeltetése kirakással: 64 cm az 6 narancs-

sárga rúd és 4 fehér kis kocka hosszúságú) 

Fogalmak: 
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kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás 

Javasolt tevékenységek: 

 „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják, ahogy egy tálba pénzérméket 

ejtünk; „Mennyi a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénzeket csörget-

tünk, ha összesen 15 Ft van a tálban?” 

 „Helyi értékes pénzcsörgető”: különböző hangot adó tálakba ejtjük az érméket; az egyese-

ket az egyik tálba, a tízeseket a másikba, tetszőleges sorrendben 

 Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző alakú üvegekbe öntögetéssel 

 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre becsomagolt apró tárgyakkal, az 

„ugyanannyik” elnevezése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 

 Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken összesen 7 pötty van 

 Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról” 

 Lufik számának bontása két csapat között a lufik ütögetésével: két csapat a saját térfeléről 

lufikat ütöget a másik csapat térfelére; tapsra leállnak, megszámlálják, melyik térfélen 

hány lufi van 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a felső nyílásán bedobott apró tár-

gyakkal (például babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő elválasztók segít-

ségével felbontja kisebb számokra 

 

7. téma megnevezése: Számlálás, becslés 
óraszáma 

6+3+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- 

és kimér a  100-as számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal, ezre-

sekkel; 

 ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az 

egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Meg- és leszámlálások egyesével 

 Számlálás során az utolsó számnév hozzákapcsolása az összességhez 

 Meg- és leszámlálások valahányasával, például kettesével, tízesével, ötösével, négyesével, 

hármasával oda-vissza 100-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, aba-

kusz, pénz) és eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 100-as számkör-

ben 

 Becslés szerepének, korlátainak megismerése 
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 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak figye-

lembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 

 Becslések értékelése 
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Fogalmak: 

számlálás, becslés 

Javasolt tevékenységek: 

 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lépés a 

tanteremtől az ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapással lehet me-

genni egy almát?” 

 „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról indítva, tetszőleges „lépéssel”, pél-

dául 60-tól 6-osával visszafelé 

 Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok, például taps elöl, taps fent, taps há-

tul, ugrás, dobbantás 

 „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör közepén áll, és egyesével kéri a játé-

kosokat, hogy lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele kezet, például „Anna, 

lépj hozzám 5 egyforma lépéssel!”, „Zsolt, lépj hozzám 24 egyforma lépéssel!” 

 Gyűjtések; 30-nál nagyobb, de 100-nál kisebb darabszámú dolgok gyűjtése; 100-as gyűj-

tés apró tárgyakból leszámlálással és előrecsomagolt dolgok megszámlálásával 

 Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott számú 

gyöngyöt minél gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfűzés lehet ösz-

szevissza vagy kettesével, ötösével, ... csoportosítva, 10-es, 20-as, 100-as számkörben tet-

szőlegesen megválasztott számú gyönggyel 

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 

 

8. téma megnevezése: Számok rendezése 
óraszáma 

6+3+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, 

a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 

10 0-as számkörben; 

 megnevezi a 100-as számkör számainak egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, szá-

zasokra kerekített értékét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
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 Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott alakban is: melyik nagyobb, mennyivel 

nagyobb 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Sorszámok ismerete, alkalmazása 

 Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a számok helyének jelölésével 100-as szám-

körben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről 

 Számok, műveletes alakban megadott számok (például: 2+3; 10-3; 20:2, 5·2) helyének 

megkeresése a számegyenesen 100-as számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése 

 Számok helyének azonosítása számtáblázatokban 

 Számok helyének azonosítása 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok változásának követése 10×10-es táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok egyes, tízes szomszédainak ismerete, megnevezése 100-as számkörben 

Fogalmak: 

sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes számszom-

széd, tízes számszomszéd 

Javasolt tevékenységek: 

 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon növekvő, majd csökkenő sorban vé-

gigugrálás 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek 

megfelelően foglalják el a helyüket növekvő vagy csökkenő sorrendben 

 Számvonal alkotása, például különféle színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 

 Korongszámegyenes készítése (pirosak és kékek 5-ös vagy 10-es váltakozásban) 

 Lépkedések különféle, változatosan alkotott számvonalakon 

 Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 

 Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki hányadik sorát olvassa egy versnek 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például 1–100-ig 

számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a négy-

zetekben levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem tudja beírni a 

húzott számot, akkor az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti minden 

négyzetét 

 Gyufaskatulyákon számok 0–100,-ig, mindben annyi csavar, amelyik szám rá van írva; a 

számokat lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása segítségével rendezzük növekvő, 

csökkenő sorrendbe a számokat 

 „Vigyázz6!” játék  

 Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok megfigyelése 

 Üres 10×10-es táblán néhány megadott szám segítségével bizonyos helyek azonosítása 
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 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 

 

9. téma megnevezése: Számok tulajdonságai 
óraszáma 

9+2 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

 ismeri a római számjelek közül az I, V, X, XX, L, C jeleket, hétköznapi helyzetekben fel-

ismeri az ezekkel képzett számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen írja a római számjeleket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Számok kifejezése művelettel megadott alakokban, például: 7+8, 21-6, 3·5 

 Párosság és páratlanság fogalmának alapozása tevékenységgel: párosítással és két egyenlő 

részre osztással 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból kirakha-

tó számok megfigyelése különféle eszközökkel végzett csoportosítások, építések során 

 Háromszögszámok, négyzetszámok megfigyelése különféle eszközökkel végzett alkotá-

sok során 

 Számok közti viszonyok megfigyelése, például: adott számnál nagyobb, kisebb valameny-

nyivel, adott számnak a többszöröse 

 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek egymás-

hoz való viszonya 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós játé-

kokban 

 Számjelek olvasása, írása 

Fogalmak: 

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

Javasolt tevékenységek: 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból 
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 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról vagy a gyerekek saját készítésű számképe-

iről, pöttyöskártyáiról 

 „Korongforgatás” 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 Shut the box típusú játék két kockával 

  „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú 

számok előállítása 

 

10. téma megnevezése: Számok helyi értékes alakja 
óraszáma 

5+2 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle számrendszerek-

ben végzett tevékenységeivel; 

 érti a számok százasokból, tízesekből és egyesekből való épülését, százasok, tízesek és 

egyesek összegére való bontását; 

 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 

 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 100-ig. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Csoportosítások, beváltások valahányasával különféle eszközökkel, például apró tárgyak-

kal, tojástartóval, színes rudakkal, pénzekkel, abakusszal 

 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 

 Leltárak készítése az elvégzett tevékenységek alapján nem tízes számrendszerekben (főleg 

3-asával, 4-esével, 2-esével való csoportosítást követően) 

 Csoportosítások, beváltások tízesével különféle eszközökkel, például: apró tárgyak, tojás-

tartó, építőkockák, pénzek, abakusz 

 Leltárak készítése 10-esével történő csoportosítások, beváltások után 

 Számok tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása és felismerése nem csak helyi 

érték szerint rendezett alakban 

 Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 100-as számkörben 

Fogalmak: 

csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes 

Javasolt tevékenységek: 
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 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában, az elkészült csomagolások 

alapján leltárkészítés 

 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával, majd ugya-

nannyi csomagolása négyesével; a csomagolások alapján készült leltárak összehasonlítása 

 Csomagolások leltárak alapján 

 Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 

 Csoportosítások rajzolt képeken 

 Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások (köztük tízesével is) után 

 Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás, gyűjtött vagyon összehasonlítása (6 há-

romszög ér 1 négyzetet, 2 négyzet 1 kört) 

 Számországok pénzeinek csoportosítása, beváltása, leltározása, adott összeg kifizetése 

legkevesebb számú „érmével”, például petákokkal (1, 3, 9, 27), fityingekkel (1, 2, 4, 8, 

16) 

 Tevékenységek Dienes-készlettel 

 Ismerkedés a szorobánnal 
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11. téma megnevezése: Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 

óraszáma 

10 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtar-

talmat és időt; 

 helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes 

képzete van a mértékegységek nagyságáról; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegy-

ségei közül a következőket: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a 

hónapot, az évet; 

 ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 10 -es számkörben; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugya-

nannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való méréskor kapott mérőszámait; 

 megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel; 

 területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

 Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 

 Változatos mennyiségek összemérése közvetítő segítségével 

 Mérési módszerek megismerése 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott alkalmi egységekkel, például: 

arasz, lépés, pohárnyi, kanálnyi, tenyérnyi 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése választott objektív egységekkel, például: 

pálcikák, színes rudak 

 Tapasztalatszerzés a mennyiségről mint az egység többszöröséről 

 Mérőszám fogalmának megértése 

 Mennyiségek összehasonlítása; mennyivel nagyobb mennyiség, mennyivel kisebb meny-

nyiség, hányszor akkora, hanyadrésze 

 Különböző mennyiségek mérése ugyanazzal az egységgel; annak megfigyelése, tudatosí-

tása, hogy a nagyobb mennyiséget több egység teszi ki, a kevesebb mennyiséget kevesebb 

egység teszi ki 
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 Azonos mennyiségek mérése különböző egységekkel; annak megtapasztalása, megfigye-

lése, hogy kisebb egységből több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, nagyobb egységből ke-

vesebb teszi ki ugyanazt a mennyiséget 

 Mennyiségek becslése, megmérése, kimérése szabványmértékegységek közül a követke-

zőkkel: cm, dm, m; dl, l; kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

 Skálázott mérőeszközök készítése alkalmi egységekkel, használata tanítói segítséggel 

 Szabványos mérőeszközök használata 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok megismerése; időbeli relációt tartalmazó szavak 

értelmezése 

 Az időmérés egységeinek megismerése: óra, perc, másodperc 

 Egész órák és percek leolvasása különféle analóg és digitális órákról 

 Különböző hazai és külföldi pénzek címleteinek megismerése 100-as számkörben szituá-

ciós játékokban 

Fogalmak: 

összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő, cm, dm, m, dl, l, kg, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év 

Javasolt tevékenységek: 

 Különböző hangok összehasonlítása, például „Melyik hang hosszabb-rövidebb, maga-

sabb-mélyebb, hangosabb-halkabb?” 

 Különböző tömegű tárgyak, gyümölcsök, gesztenyék tömegének összehasonlítása érzésre 

két kézzel, majd ellenőrzése vállfamérleggel 

 Vállfamérleg és színes rudak segítségével különböző tömegek összemérése, a kettő közti 

különbség meghatározása 

 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel 

 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma színes rudakkal 

 Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel; színes rudak által meghatározott léptékek-

kel 

 Skálázott mérőedény készítése pohárnyi víz és többszörösének kiméréséhez 

 Mennyiségek becslése, majd a becslés ellenőrzése méréssel különböző objektív egységek 

esetén, például szakasz rajzolása, amelyik olyan hosszú, mint 2 világoskék rúd 

 1 perc becslése: mindenki becsukja a szemét, lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a szemét, 

amikor úgy gondolja, hogy letelt az 1 perc 

 Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 perc, például hány szót vagy hány számot lehet 

leírni 1 perc alatt; mennyit ver a szívünk nyugalmi helyzetben, hányat lehet ugrani, meny-

nyit ver a szívünk mozgás után 1 perc alatt 
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12. téma megnevezése: Alapműveletek értelmezése 
óraszáma 

10+3+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 helyesen értelmezi a 10 0-as számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfog-

laló és az egyenlő részekre osztást; 

 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges 

feladathoz; 

 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal; 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

 megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

tényezők, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék; 

 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvé-

gez; 

 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti; 

 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Összeadás és kivonás értelmezései darabszám és mérőszám tartalommal valóságos helyze-

tekben, tevékenységekkel, képpárokkal, képekkel, történetekkel 

 Összeadás, kivonás értelmezése mint hozzáadás és elvétel 

 Összeadás, kivonás értelmezése mint egyesítés, és mint az egészből az egyik rész megha-

tározása 

 Összeadás, kivonás értelmezése mint összehasonlítás: valamennyivel kevesebb, vala-

mennyivel több 

 Kivonás értelmezése mint különbség kifejezése 

 Szorzás értelmezése tevékenységekkel egyenlő tagok összeadásaként 

 Többszörösök közötti kapcsolatok megértése a szorzás értelmezése alapján (pl. adott szám 

4-szerese a számmal nagyobb az adott szám 3-szorosánál, adott szám 2-szeresének és 3-

szorosának az összege a szám 5-szöröse) 

 A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése összefüggéseik szerint: 2-5-10, 2-4-8, 3-6-9, 7 

 Osztás mint bennfoglaló osztás és mint egyenlő részekre osztás értelmezése tevékenysé-

gekkel (például: szituációs játékok, különböző eszközökkel való kirakások) 

 Maradékos bennfoglaló osztás értelmezése tevékenységek során  
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 Szorzás és a kétféle osztás kapcsolatának értelmezése tevékenységek során előállított ké-

pek, majd megadott ábrák alapján 

 Egyenlővé tevés tevékenységekkel és számokkal 

 Történésről, kirakásról, képről többféle művelet értelmezése, leolvasása, lejegyzése 

 Műveletről kirakás, kép, szöveges feladat készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, 

szöveggel értelmezése 

 Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése 

tanítói segítséggel 

Fogalmak: 

összeadás, kivonás, összeg, különbség, szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre osztás, műve-

let, egyenlővé tevés, többszörös 
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Javasolt tevékenységek: 

 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének lejátszása konkrét dolgokkal, például 

gyümölcsökkel, virágokkal, gesztenyékkel 

 Összeadás, kivonás kirakása univerzális modellekkel (például ujjakkal), korongokkal, 

színes rudakkal 

 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal váll-

famérlegen 

 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 

 Valós dolgok számának megállapítása szorzással, például azonos állatok lábainak száma 

 Szorzat kirakása színes rudakkal, szorzat leolvasása mérőszalag segítségével 

 Bennfoglaló osztás kirakása tárgyakkal, például ceruzák dobozolása vagy lufik osztogatá-

sa 

 Egyenlő részekre osztás lejátszása, például süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal 

 „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 

 Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

 

13. téma megnevezése: Alapműveletek tulajdonságai 
óraszáma 

8+3+1 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza 

konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 

 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordí-

tásával is; 

 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; ta-

gok és összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának követ-

kezményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Műveleti tulajdonságok megfigyelése változatos tevékenységek alapján: tagok, tényezők 

felcserélhetősége, csoportosíthatósága; összeg, különbség szorzása, szorzat széttagolása; 

például: 9+62 = 62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 = 3·5 + 3·4 

 A megértett műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges felada-

tokban, ellenőrzésnél 

 Hiányos műveletek és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a művelet meg-

fordításával is 100-ig 
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 Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának megfigye-

lése 

 Műveletek közötti kapcsolatok megfigyelése és alkalmazása ellenőrzésnél 

Fogalmak: 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek: 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

  „Hajtogató” segítségével a szorzótáblákon belüli és a szorzótáblák közti összefüggések 

felfedezése: 10×10-es négyzetrács hajtogatása a vonalak mentén, például 6×8-as téglalap 

hajtogatása után, félbehajtással 3×8 vagy 6×4, majd újabb félbehajtással 3×4, 6×2 vagy 

3×4 

 Lépegetések számegyenesen, például 16-tól 35 lépés, 35-től 16 lépés 

 Színes rudak egymás mellé fektetésével a tényezők felcserélhetőségének tapasztalása, 

például 7 lila rúd = 6 fekete rúd: egymás után vonalba („hosszúságuk” érzékeltetése) és 

egymás mellé szőnyegezve („területük” érzékeltetése) 

 Négyzetrácson kertek bekerítése 

 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a 

műveletsor visszafelé való lejátszása 

 

14. téma megnevezése: Szóbeli számolási eljárások  
óraszáma 

10+3+1 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények 

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

 érti a 10-zel való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban való jobbra, illetve 

balra tolódással, fejben pontosan számol a 100-as számkörben a számok 10-zel történő 

szorzásakor és maradék nélküli osztásakor; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 100-as számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 100-as számkörben 

 Bontások és pótlások alkalmazása 

 Számhoz számszomszédainak hozzáadása és a nekik megfelelő kivonások elvégzése 

 Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával 
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 100-as számkörben való összeadás, kivonás a 20-as számkörben tanultakkal való analógia 

alapján (tízesekre, egyesekre bontás felhasználásával) 

 Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb kivá-

lasztása, begyakorlása 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák belső összefüggéseinek és egymás közti kapcsolatainak 

alkalmazása számolások során, például: 6·8=6·5+6+6+6=(6·4)·2; 8·4=(4·4)·2 

 Szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz való viszonyítással 

Fogalmak: 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek: 

 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való hoz-

záillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az analógiák meg-

figyelése 

 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg alkalmazott számolási eljárásainak megfo-

galmazása, megosztása 

 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a boltos visszaad 

 

15. téma megnevezése: Fejben számolás 
óraszáma 

9+3+1 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben; 

 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre osz-

tások eseteit a számok tízszereséig; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát; 

 fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélkü-

li osztás során; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Összeadás és kivonás kerek tízesekkel a 100-as számkörben 

 Összeadás és kivonás kerek tízesekkel és egyjegyűekkel a 100-as számkörben 

 Összeadás és kivonás teljes kétjegyűekkel és egyjegyűekkel a 100-as számkörben 

 Teljes kétjegyű számok összeadása és kivonása 100-as számkörben eszközökkel, például 

tojástartókkal, számtáblázatokkal, abakusszal, pénzzel 
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 Teljes kétjegyű számok összeadása és kivonása 100-as számkörben, fejben 

 A szorzó- és bennfoglaló táblákon belüli kapcsolatok alapos megismerése, megértése te-

vékenységek, ábrák segítségével, és számolás a felfedezett összefüggések alkalmazásával  

 A szorzó- és bennfoglaló táblák közti kapcsolatok alapos megismerése, megértése tevé-

kenységek, ábrák segítségével, és számolás a felfedezett összefüggések alkalmazásával 

 A 2-es, 5-ös, 10-es, 3-as, 4-es, 9-es szorzó- és bennfoglaló táblák eseteinek emlékezetből 

való felidézése tízszeresig 

 A 6-os, 7-es, 8-as szorzó- és bennfoglaló táblák eseteinek kiszámolása valamilyen számo-

lási eljárás segítségével fejben tízszeresig 

100-as számkörben szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz való viszonyítás-

sal 

Fogalmak: 

kerek tízes 

Javasolt tevékenységek: 

 „Boltos játék” 

 „25 vagy semmi” játék párban 

 „Számfuttatás” játék 

 Láncszámolások 

 Szorzat alapján a társnál lévő szám kitalálása: a szorzatot a csoport mondja a két játékos-

nál lévő egy-egy szám összeszorzásával, a saját tényezőnket ismerjük 

 „Hajtogató” 

 Egy képről többféle művelet olvasása 

 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok vizsgálata ujjak segítségével, például 4 

gyerek bal kezén mutat 3 ujjat, majd 4 gyerek két kezén mutat 3-3 ujjat; az egyes mutatá-

sokról olvasások „számtannyelven” 

 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok vizsgálata korongok (vagy pénzek) kira-

kásával és azok tükrözésével különböző kiindulási helyzetekből, például két korong kira-

kása, tükörben látott korongok kirakása a tükör másik oldalára, az új kirakás tükrözése, és 

így tovább; az egyes helyzetekről olvasások „számtannyelven” 

16. téma megnevezése: Alkotás térben és síkon 
óraszáma 

4 

 

 A témakör tanulása során várt eredmények: szabadon épít, kirak formát, mintát adott 

testekből, síklapokból; 

 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat; 

 sormintát, síkmintát felismer, folytat; 

 alkotásában követi az adott feltételeket; 

 testeket épít; elkészíti egyszerű testek alaprajzát; 

 síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével; 
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 alaklemezt, vonalzót használ alkotáskor; 

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a 

szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Építés térbeli építőelemekből, testekből szabadon, másolással, megadott feltétel szerint 

 Építés egyszerűbb nézetek, egyszerűbb alaprajzok alapján 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott feltétel szerint: kirakások mozaiklapok-

kal, nyírás, tépés, hajtogatás, alakzatok határvonalainak elkészítése pálcákból, rajzolás 

(szabad kézzel, vonalzóval, alaklemezzel) 

 Sokszögek előállítása nyírással, hajtogatással, pálcikákkal, gumikarika kifeszítésével, vo-

nalzós rajzolással adott feltételek szerint 

 Sorminták, terülőminták kirakása és folytatása síkban, térben 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és síkban (például: építéssel, kirakással, nyí-

rással, hajtogatással, festéssel), és szükség szerint a szimmetria meglétének ellenőrzése 

választott módszerrel (például: tükör, hajtogatás) 

 Adott feltételeknek megfelelő többféle alakzat, minta előállítása 
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Fogalmak: 

alaprajz 

Javasolt tevékenységek: 

 Színes rudakból, legóból, építőkockákból, dobozokból, hengerekből (például vécépapír 

guriga) városépítés, várépítés 

 „Szobasarok” cipősdobozból, belehelyezett játék megvilágítása 3 irányból, árnyékok meg-

figyelése 

 „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok alapján építés színes rudakból 

 Kirakások mozaiklapokból, logikai készlet elemeiből 

 Rövid ideig látott képről másolat készítése a vizuális memória fejlesztésére 

 „Telefonos játék” 

 Papírharmonika hajtása, a hajtások szélén nyírások, a papírlap szétnyitása után az ismétlő-

dő minta megfigyelése, például egymás kezét fogó gyerekek 

 Terítő, hópehely készítése hajtogatott papírból való nyírással 

 Geometriai fejtörők, például tangram, gyufarejtvények 

 Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes vonal mentén, a keletkező síkidomok 

számának és alakjának vizsgálata 

 

17. téma megnevezése: Alakzatok geometriai tulajdonsá-

gai 

óraszáma 

6 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhe-

tő tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal 

rendelkező összes elemet; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott 

elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai tu-

lajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;  

 megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és hal-

mazokba rendezett alakzatokhoz; 

 megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat; 
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 megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon 

megfigyelt tulajdonságokat; 

 megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat ta-

pasztalati ismeretei alapján; 

 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket; 

 megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli alakzato-

kat; 

 megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait; 

 megnevezi a téglatest lapjainak alakját, felismeri a téglatesten az egybevágó lapokat, 

megkülönbözteti a téglatesten az éleket, csúcsokat; 

 tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással megmutatja a téglalap 

szögeinek egyenlőségét; 

 megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket, megmutatja és 

megszámlálja a téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit; 

 megfigyeli a kocka mint speciális téglatest és a négyzet mint speciális téglalap tulajdon-

ságait; 

 megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, kockát, téglalapot, négyzetet; 

 megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli alkotást, mintázatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 különbséget tesz testek és síkidomok között; 

 kiválasztja megadott síkidomok közül a sokszögeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Válogatások előállított vagy megadott testek között szabadon 

 Testek és síkidom modellek megkülönböztetése 

 Testek jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: sík vagy görbe 

felületek, „lyukas – nem lyukas”, „tömör”, „bemélyedése van”, „tükrös” 

 Sokféle alakú testek közül a gömb és a szögletes testek kiemelése érzékszervi tapasztala-

tok alapján 

 Sokszöglapokkal határolt testek lapjainak, éleinek, csúcsainak megfigyelése 

 Egyszerű, sokszöglapokkal határolt test lapjainak megszámlálása 

 Téglatest lapjainak megszámlálása 

 Válogatások előállított vagy megadott síkidomok között szabadon 

 Síkbeli alakzatok jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: egye-

nes vagy görbe határvonalak, „lyukasság”, „szögek beugrása”, „tükrösség” 

 Sokféle alakú síklapok közül a körlap és a sokszögek kiemelése 

 Sokszögek előállítása során az oldal és csúcs szavak megismerése, használata 

 Sokszögek oldalainak és csúcsainak megszámlálása  

 Sokszögek elnevezése oldalak és csúcsok száma szerint 

 Háromszögek, négyszögek, körlapok felismerése, kiválogatása, megnevezése 
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 Téglalap oldalainak és csúcsainak megszámlálása 

 Téglalap átlóinak és tükör tengelyeinek megfigyelése 

 Sokszögek közül a nem négyzet téglalapok és négyzetek kiválogatása 

Fogalmak: test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, csúcs, lap, 

sokszög, körlap, háromszög, négyszög, téglalap, négyzet 

Javasolt tevékenységek: 

 Olyan tárgycsoportban végzett válogatás, ami lehetőséget ad több szempont szerinti válo-

gatásra (például: anyaguk szerint, színük szerint, alakjuk szerint); a figyelem ráirányítása a 

tárgyak alakja szerinti válogatásokra 

 Különféle hétköznapi tárgyak körülrajzolása, például plüssmackó, gumilabda, olló, dobó-

kocka, kulcs; a körülrajzolások tapasztalatainak megbeszélése 

 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható tárgyakkal, tes-

tekkel; letakart tárgyakkal, testekkel „vakon” tapogatva; hétköznapi tárgyakról készült fo-

tókkal 

 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható síkidomokkal 

 Két téglatest összeragasztása „L” alakba, az „L” alakú test lapok szerinti borítása színes 

papírral, a keletkező lapok számlálása 

 Síkidomok, testek alkotása például szívószálakból és madzagból, hurkapálcából és gyur-

mából 

 Háromszögek készítése különféle hosszúságú szívószáldarabokból, például: 3 cm, 6 cm, 5 

cm; 3 cm, 6 cm, 9 cm (!); 3 cm, 6 cm, 10 cm 

 Négyszögek készítése szívószálból, annak megfigyelése, hogy az oldalak hosszúsága nem 

határozza meg az alakot 

 Négyszögek készítése szívószálból úgy, hogy két-két szívószál hossza egyenlő (színe azo-

nos); a felfűzés sorrendjének változtatásával többek között a szomszédos és szemközti ol-

dalak fogalmának megértése 

 Szöges táblán alakzatok kifeszítése gumikarikával megadott minta alapján vagy megadott 

feltétel szerint 

 Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok másolása megadott minta alapján vagy rajzo-

lás megadott feltétel szerint 

 

18. téma megnevezése: Transzformációk 
óraszáma 

3 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról; 
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 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a 

szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon; 

 megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír segít-

ségével alakzat tükörképét, eltolt képét; 

 ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír segítségével; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát; 

 térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyí-

tett elemekből; az eredetihez hasonló síkidomokat rajzol hálón. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Szimmetriák, tükörképek megfigyelése a természetes és az épített környezetben térben és 

síkban 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének megfigyelése térben, síkban tükör segítségével 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének kirakása, előállítása különböző tevékenységek 

során; a kapott alakzat ellenőrzése tükör segítségével 

 Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek keresése tükörrel, hajtogatással 

 Alakzatok eltolt képének előállítása térben és síkban mozgással, mozgatással, másolópapír 

segítségével 

 Sor- és síkminták készítése eltolással és tükrözéssel 

Fogalmak: 

tükörkép, tükörtengely, eltolt kép, mozgatás 

Javasolt tevékenységek: 

 „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az eredeti, a másik pedig a tükörkép 

 Építések, mozgatások úgy, hogy a két kéz egyszerre ugyanazt csinálja egymás tükörképe-

ként 

 Szimmetria tengelye szerint két különböző színnel színezett szív vizsgálata tükörrel; meg-

adott ábrák vizsgálata, „Előállítható-e az adott szív és tükör segítségével az ábra? Ha igen, 

akkor hogyan?” 

 Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír másik felének ráhajtása, a papír szét-

nyitása, a készült minta kiegészítése 

 Összehajtott papírból alakzat kivágása 

 Összehajtott papírra rajzolt alakzat határvonalainak átbökése gombostűvel 

 Néhány kirakott logikai lap (színes rúd) tükörképének megépítése függőleges tengelyre 

nézve, vízszintes tengelyre nézve (ahogy a tóban látszik) 

 

19. téma megnevezése: Tájékozódás térben és síkon 
óraszáma 

4 



 

1187 

 

 

 

 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott ut-

ca és házszám alapján megtalál házat; 

 térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Irányokat, távolságokat jelölő szavak jelentésének megismerése térben és síkban tevé-

kenységekkel és játékos szituációkkal 

 Tájékozódást segítő játékok, tevékenységek nagymozgásokkal 

 Útvonalak bejárása utánzással; az útvonal tudatosítása 

 Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 

 Téri tájékozódás mozgással, tárgyak mozgatásával 

 Függőleges és vízszintes síkon való tájékozódás tárgyak elhelyezésével, mozgatásával, 

például „fölé”, „alá” többféle értelmezése 

 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak jelentésének megismerése játékos tevé-

kenységekkel 

 Irány és állás megfigyelése, követése az olvasáshoz, íráshoz kapcsolódva 

 Hely meghatározása sakktáblán 

 Tájékozódás négyzethálón 

Fogalmak: jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb, köze-

lebb 

Javasolt tevékenységek: 

 „Hideg-meleg” játék kincskeresésre 

 Irányokat jelölő szavak értelmezése térben és síkon, például tolltartó helyezése a szék 

mellé balra, jobbra, fölé, alá úgy, hogy a székhez nem nyúlunk; majd ceruza helyezése a 

füzet mellé balra, jobbra, fölé (!), alá (!) úgy, hogy a füzethez nem nyúlunk 

 Tájékozódás a babaházban: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le; tájékozódás labirintusban és 

négyzethálós mintákon: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le; tájékozódás vonalrendszerbe 

rajzolt házban és a ház „utcájában”: jobbra, balra, előre, hátra, fel, le 

 „Telefonos” játék logikai lapokkal, mozaiklapokkal, színes rudakkal 

 „Különbségkereső” játék párban: két tanuló hátára ragasztott egy-egy kép közötti különb-

ségek megtalálása 

 Ismert útvonal leírása szóban, például: „Hogyan jutsz az iskolából a játszótérre?” 

 Bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a célban a kendő levétele után azonos úton 

visszatalálás a kiindulópontra 
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 Szituációs játékban színházjegyek, mozijegyek alapján ülőhelyek megtalálása 

 „Vándorvezér” játék sakktáblán, például „f4-ről 2 mezőt felfele lépve hova jutunk?” 

 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, melynek során különböző for-

mák rajzolódnak ki a négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés balra... 

 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés diktálása társnak 

 

20. téma megnevezése: Összefüggések, kapcsolatok, sza-

bályszerűségek felismerése 

óraszáma 

9+2+1 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében; 

 megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közöt-

ti egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat; 

 érti a problémákban szereplő adatok viszonyát; 

 megfogalmazza a felismert összefüggéseket; 

 összefüggéseket keres sorozatok elemei között; 

 megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásá-

hoz sorozatot, táblázatot állít elő modellként; 

 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat; 

 elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges kez-

dőponttól is; 

 ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint 

megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat; 

 tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép 

megfordításával nyert gép szabályát; 

 felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között; 

 szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat, elem-

hármasokat; 

 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját 

szavaival, nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Adott viszonyban lévő, adott összefüggésnek megfelelő párok keresése 

 Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok között megjelenő kapcsolatok meg-

figyelése, felfedezése 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 



 

1189 

 

 

 

 A problémákban szereplő adatok viszonyának felismerése, például: időrend, nagyságvi-

szonyok, változások, egyenlőségek 

 Megfigyelt kapcsolatok megfordítása, például Anna alacsonyabb, mint Berci, Berci maga-

sabb, mint Anna 

 Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal 

 Sorozatok képzése tárgyakkal, mozgással, hanggal, valamilyen logikai készlet elemeivel, 

számokkal 

 Összefüggések keresése egyszerű sorozatok elemei között 

 Sorozat alkotása közösen értelmezett szabály szerint 

 Tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott egyszerű periodikus sorozatok folytatása 

 A mindennapi életünkből jól ismert periódusok megfigyelése: évszakok, hónapok, hetek 

napjai, napszakok 

 Elkezdett sorozatok, táblázatok egyszerű szabályának felismerése 

 Megkezdett egyszerű szabályú sorozat folytatása mindkét irányban 

 Gépjátékok különféle elemekkel (például: tárgyak, számok, alakzatok) 

 Gépjátékok szabályának felismerése 

 Gépjátékokban több eset kipróbálása után elempárok, elemhármasok hiányzó elemének 

megtalálása 

 Megfigyelt szabály alapján további elempárok, elemhármasok alkotása 

 Sorozatban, gépjátékokban, táblázatban felismert összefüggés megfogalmazása saját sza-

vakkal 

 Felismert kapcsolatok, összefüggések, szabályszerűségek szóbeli kifejezése 

 Sorozatok, szabályjátékok alkotása 

Fogalmak: szabály, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár, számhár-

mas 

Javasolt tevékenységek: 

 Kakukktojás-kereső játékok 

 „Mi változott?” játék 

  „Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy hét múlva; holnapután, ha tegnapelőtt hétfő volt 

 Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például: szülő-gyerek, testvér, osztálytárs; alacso-

nyabb, magasabb, egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős 

 Több gyerek közötti kapcsolati háló megjelenítése rámutatással; a mutatás lejegyzése nyi-

lakkal; például mindenki mutasson az idősebbre 

 „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított gépekkel 

 

21. téma megnevezése: Adatok megfigyelése 
óraszáma 

3 
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 A témakör tanulása során várt eredmények: adatokat gyűjt a környezetében; 

 adatokat rögzít későbbi elemzés céljából; 

 gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol; 

 adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról; 

 jellemzi az összességeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzí-

tése 

 Tevékenységek során kapott adatok lejegyzése 

 Közös tevékenységek során szerzett adatok alapján egyszerű diagram készítése kirakással, 

rajzzal 

 Egyszerű diagramról adatok, összefüggések leolvasása közösen 

 Egyenlő adatok keresése, legkisebb, legnagyobb kiválasztása 

Fogalmak: adat, diagram 

Javasolt tevékenységek: 

 „Tornasor” játék: a tanulók oszlopokba rendeződnek valamilyen szempont szerint, például 

ki melyik hónapban, évszakban született; mekkora a lábmérete, kisujj mérete; hány betű-

ből áll a neve 

 Versenyek eredményének feljegyzése, például „Ki tud több gyufaszálat egyesével felven-

ni a földről egy perc alatt?”; a versenyzők eredményének rögzítése négyzethálós papíron 

 Saját testméretek mérése, a kapott adatok elemzése, például fejkörfogat lemérése fejdísz 

készítéséhez papírcsíkkal, majd a papírcsíkok felragasztása függőlegesen egymás mellé; 

helyből távolugrás lemérése spárgával, spárgák felragasztása 

 Sajtos dobozokból oszlopdiagram építése, például „Kedvenc reggeli italod” 

 

22. téma megnevezése: Valószínűségi gondolkodás 
óraszáma 

3 

 

A témakör tanulása során várt eredmények: 

 részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik; 

 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” 

események között; 

 megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos 

állítások igazságát; 
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 tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény 

valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószí-

nűsége között jól belátható a különbség; 

 tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait 

olyan egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik; 

 a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét össze-

veti a megfigyelt előfordulásokkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Részvétel valószínűségi játékokban; intuitív esélylatolgatás, tippek megfogalmazása 

 Valószínűségi kísérletek végzése, események megfigyelése 

 Játékos tapasztalatszerzés a véletlenről, a biztosról és a lehetetlenről 

 „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos” és „lehetetlen” események megfigyelése kísérletek 

során 

 Véletlen események bekövetkezéseinek összeszámlálása, ábrázolása különféle módokon, 

például: strigulázással, diagrammal, táblázatba rögzítéssel 

 A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata ellenpélda mutatásával 

Fogalmak: véletlen; „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” esemény; tipp 

Javasolt tevékenységek: 

 „Kukás” játékok 

  „Macska-egér harc” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a bábuk, az egér indul, 1-2-3-

4-es dobásokra haladhat a dobott értéknek megfelelően, a macska pedig 5-6-os dobásra; 

utoléri-e a macska az egeret, mielőtt az egér a 20-as mezőn lévő egérlyukba ér? 

 „Teknős és nyúl” játék: 20 mezőből álló pályán haladnak a „versenyzők”; teknős 1-2-3-4-

es dobásra mozdul, nyúl 5-6-ra; az nyer, aki hamarabb ér célba 

 Tippelős feladat: a tanulók házi kedvencei nevének felírása cetlikre; fajonkénti csoportosí-

tásuk (kutya, macska, akvárium stb.); a csoportosítás alapján oszlopdiagram készítése; a 

cetlik kalapba gyűjtése, majd húzás a kalapból; húzás előtt az oszlopdiagram jellemzőinek 

figyelembevételével tippelés, hogy milyen állat nevét húzzuk majd ki a kalapból 

 Valószínűségi kísérletek, például: 3 piros, 3 kék golyó közül 3 golyó húzása, majd 1 piros 

és 5 kék golyó közül 3 golyó húzása; „Melyik esetben könnyebb 3 egyformát húzni?”, 

„Tippelj!”, „Végezz 20-20 kísérletet!” 

 Kockákra számokat írunk a szabályostól eltérő módon, például 1; 2; 2; 3; 3; 4; játék ezek-

kel a kockákkal (Sárkányok erdeje játék) 

Kimeneti követelmények 2. osztály végére: 

 A tanuló: 

 – tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani; 

 – tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján; 

 – nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát; 

 – legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására; 
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  – tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni; 

 – legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint; 

 – készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, próbálgatás-

sal; 

  – ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét; 

 – ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján; 

  – összetartozó elempárok keresése; 

– tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével; 

 – ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben; 

 – tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben; 

  – találja meg a számok helyét a számegyenesen; 

 – ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hánya-

dos-alakját; 

  – tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben; 

  – végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben;  

 – ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet; 

- tudja értelmezni a maradékos osztást 

 – ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat; 

 – tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat; 

– ismerje fel a téglalapot, négyzetet; 

 – tudjon létrehozni testeket, síkidomokat másolással; 

 – ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok); 

  – tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint; 

  – ismerje, használja a tanult szabványegységeket; 

– végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel; 

 – ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket. 

 

HELYI TANTERV 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

KERETTANTERVI AJÁNLÁS 1-2. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 
 

 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

 1.-2. évf. 

BESZÉD ÉS OLVASÁS  

Beszéd és kommunikáció 30 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 60 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 70 

Népmesék, műmesék 40 

Versek, népköltészeti alkotások 28 

Helyem a közösségben – család, iskola 18 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 25 

Állatok, növények, emberek 24 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS   

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fej-

lesztése 
32 

Írás jelrendszere 58 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó 26 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 25 

Kisbetű – nagybetű 18 

A magyar ábécé – a betűrend 18 

Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe 32 

Összes óraszám: 504 

 

HELYI TANTERV 

1-2. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 

 

 

 

Témakör neve Óraszám 

 1. évf. 2. évf. 

BESZÉD ÉS OLVASÁS   

Beszéd és kommunikáció 20 20 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesz-

tése 
65 0 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 60 20 

Népmesék, műmesék 6 36 

Versek, népköltészeti alkotások 7 23 

Helyem a közösségben – család, iskola 4 18 
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Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 4 21 

Állatok, növények, emberek 8 20 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS   

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek 

fejlesztése 
40 0 

Írás jelrendszere 45 25 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó 11 17 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 2 28 

Kisbetű – nagybetű 6 16 

A magyar ábécé – a betűrend 5 14 

Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe 5 30 

Összes óraszám: 288 288 

 

 

Az 1–2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 504 óra 

A szabadon tervezhető órakeretből heti 1 órával kiegészítve, 36 hétre tervezve az óra-

szám: 288-288 óra. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk 

a nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és 

irodalom tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket, 

gondolkodást fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz.  Az érzelmi nevelés egyik 

fontos eszköze. Az irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget 

és személyiséget formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk 

nemzeti identitásunk alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel. 

Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei 

magyarság irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, 

hanem közös történelmünk, kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk.  Ezért a ma-

gyar nyelv és irodalom tantárgy a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét 

egységesen és egységben kezeli. 

 

A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4. évfo-

lyamon: 

Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, 

viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erköl-

csi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. 

Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. 

A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak követői és később 

gyarapítói legyenek. 

Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak megfelelő, biztos 

szövegértésre tegyenek szert. 

Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké nevel-

jük őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendel-

keznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kap-

csolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, 

képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek megfelelő érték-

rendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják. 

Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, 

áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, 

hagyományos és digitális szövegeket. 

Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják fejezni 

önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat fejlesztését szolgálják. 

Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni. 
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Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük megtartá-

sát, önmaguk megértésének lehetőségét. 

Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést je-

lent, érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, 

társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük az alapja. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantár-

gyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában 

komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a 

többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olva-

sás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) fo-

lyamatos fejlesztésével. 

A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása, 

mely a pedagógus által is közvetített ismeretekre épülve játékokkal, játékos gyakorlatokkal 

valósul meg a leghatékonyabban. 

A gyermek beszéde ezen oktatási szakaszban folyamatosan fejlődik. Napjainkban a megválto-

zott társadalmi körülmények következtében a beszédfejlődés lényegesen lelassult, ezért annak 

tudatos és folyamatos fejlesztése szükséges. 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát rugalmasan 

kell kezelni, figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait, meglévő ismere-

teit. Ebben az időszakban kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat, és ezekre a megfi-

gyelésekre építve kezdheti meg a differenciált fejlesztést. A fejlesztési cél az, hogy a betűtaní-

tás és -tanulás – lehetőség szerint – az első tanév végéig befejeződjék. Az írott nagybetűk írá-

sának tanítása második osztályra tevődik. 

A készségfejlesztés sajátosságainak megfelelően a tananyag egymásra épülően bővül. Az első 

két évfolyam témakörei újabb ismeretekkel egészülnek ki és megkezdődik a nyelvi-irodalmi 

fogalmak megalkotásának előkészítése. Az első két évfolyam témakörei megjelennek a har-

madik-negyedik évfolyamon is. 

A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és 

kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a közös-

ségekben (család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a fejlesztési 

szakaszban magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, közmondás, talá-

lós kérdés, népdal), és magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet) találkoznak. 

Ez az időszak alkalmas arra is, hogy a tanuló felfedezze a körülötte lévő közösségi értékeket: 

otthon, család, iskola, haza. Itt alapozzuk meg az önálló ismeretszerzést. A különböző típusú 

szövegek feldolgozása a későbbi szaktárgyi tanulást készítik elő. A pedagógus kiemelt felada-

ta és lehetősége, hogy a gyermek a tanulást pozitív élményként élje meg. 
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Az olvasástanuláshoz hasonlóan az írástanulás előkészítésére és jelrendszerének elsajátítására 

is elegendő időt kell biztosítani, differenciáltan kezelve a tanulók képességbeli eltéréseit. 

Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati 

nyelvhasználaton keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a helyes-

írási készség fejlesztése és a rendezett kézírás kialakítása. 

Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően 

formába önteni. 

1–2. évfolyam 

Az iskolába kerülő gyermekek nyelvhasználata nagyon eltérő. Ennek a két évfolyamnak az 

egyik fő feladata az ösztönös nyelvhasználat tudatosítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 

eredményeként fejlődik a tanuló fonémahallása, szótagolási, valamint analizáló-szintetizáló 

képessége, mindeközben elsajátítja az olvasás-írás jelrendszerét. 

Az olvasás és írás készségének kialakítása alapvetően meghatározhatja a tanuló későbbi tanu-

lási képességeinek fejlődését, iskolai sikerességét. Ezért szükséges az egyéni képességeket 

figyelembe vevő differenciált alapozás. 

Az első tanév első féléve előkészítő időszak, melynek célja a tanulók megfigyelése, valamint 

a megfigyelések alapján a részképességek koncentrált és differenciált fejlesztése. Bár ebben 

az időszakban már megkezdődik a betűtanítás, a fő hangsúly a képességfejlesztésen van. 

Az első félévben az írás előkészítése történik, melynek során kialakulnak a helyes írásszoká-

sok, és megtörténik a tanulók tájékozódási és finommotorikus képességének a fejlesztése. 

Megtörténik továbbá a betűelemek megismerése, vázolása, s a betűolvasás tanításával párhu-

zamosan elkezdődik a kisbetűk írásának tanítása. 

Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a szöveg-

értés fejlesztésével az egyes témakörök mentén. Az olvasástechnika elsajátításától folyamato-

san a szövegértésre tevődik a hangsúly. 

Az első két évfolyamon megkezdődik a rendezett íráshasználat kialakítása. Ez lendületes vá-

zolással, vonalvezetés gyakorlásával, rendezett írásképre, önellenőrzésre és javításra való 

szoktatással történik. 

Az írás, helyesírás tevékenységi kör kapcsán az elsődleges cél a nyelvi tapasztalatszerzésre 

épülő helyesírás kialakítása és fejlesztése. 

Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul. 
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Törzsanyag és kiegészítő tartalmak 

 

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

1. Beszéd és kommunikáció 

2. Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza az előkészítő szakasz képes-

ségfejlesztését és minden hang és betű tanításának előkészítését. 

3. Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza minden hang- és betű- 

tanítás ismereteit, fejlesztési feladatait. 

4. Népmesék, műmesék 

 

TÖRZSANYAG 

Magyar népmesék: A vadgalamb és a szarka; Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a 

macskára, a macska az egérre?; A sajtot osztó róka; Két kecske találkozott a pallón; A varga, 

a szikra és a bab; A róka és a kácsák; Jakab meg az apja; Az okos leány; Az öreg halász és a 

nagyravágyó felesége (Illyés Gyula); A hiú király; Csalimese (Benedek Elek); Lázár Ervin: 

Mese reggelre; Zelk Zoltán: A három nyúl (verses mese); A pap meg a tojások (cigány nép-

mese); Csukás István: Sün Balázs; Kormos István: Vackor az első bében (részletek) 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Csukás István: A téli tücsök meséi /részlet/; A galamb, a réce meg a lúd; Az állatok vitája; Ki 

a legelébbvaló?; A szegényember káposztája; A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Arany Lász-

ló); Kinek köszönt a vándor?; Az állatok nyelvén tudó juhász; Tréfás mese (Benedek Elek 

gyűjtése); Móra Ferenc: Levelek hullása; Osváth Erzsébet: A fecskerepülőtéren; Lázár Ervin: 

Kék meg a sárga; Lázár Ervin: A fába szorult hernyó /részlet/; Kányádi Sándor: A néma tuli-

pán; Kányádi Sándor: Mogyoró király meséje; Csukás István: Egy különös idegen; Csukás 

István: Süsü /részlet/; Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér; Fazekas Anna: Öreg néne őzi-

kéje (verses mese); Jékely Zoltán: A három pillangó; Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; 

Móricz Zsigmond: Iciri-piciri; Kutya-macska barátság; Kányádi Sándor: Mesemorzsa; Hárs 

Ernő: Vége a vakációnak; A kisgömböc; A kismalac és a farkasok (Arany László); Lázár Er-

vin: A lyukas zokni 

 

 

TÖRZSANYAG 
Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Kányádi Sándor: Ha a napnak; József Attila: Hangya; 

Weöres Sándor: Galagonya; Zelk Zoltán: Este jó, este jó…; Romhányi József: A bűnbánó 

elefánt; Csoóri Sándor: Esti párbeszéd; Csoóri Sándor: Csodakutya; Kiss Anna: A nappal és 

az éjszaka; Móra Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; 

Petőfi Sándor: Arany Lacinak; Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móricz Zsigmond: A török és a 

tehenek  
 

5. Versek 

https://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mesek-toertenetek/mesek-a-kenyerrl/1348-kanyadi-sandor-a-mindennapi-kenyer
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A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Kányádi Sándor: Ballag már; Móra Ferenc: Csókai csóka; Nemes Nagy Ágnes: A titkos út; 

Kányádi Sándor: Szarvasitató; Nemes Nagy Ágnes: Névnapra; Romhányi József: A pék pók-

ja; Weöres Sándor: Nyári este; Móra Ferenc: Zengő ABC; Kányádi Sándor: Aki fázik; Tarbay 

Ede: Mit beszélt a vízimalom a patakkal?; Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske; Zelk Zoltán: Kóc, 

kóc; Weöres Sándor: Nyári este; Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty 

  

 

TÖRZSANYAG 

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részletek); Hervay Gizella: Elfelejtő mese; Zelk Zol-

tán: Kicsi vagyok én; Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél, valamint ismerettartalmú szöve-

gek a Helyem a közösségben – család, iskola témakörben 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Fésűs Éva: Csupafül huszonkét meséje (részlet); Janikovszky Éva: Velem mindig történik 

valami 
 

 

TÖRZSANYAG 

Magyar népköltés: Hónapsoroló; Zelk Zoltán: Négy vándor; Kányádi Sándor: Jön az ősz; Pe-

tőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra /részlet/; Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?; Weöres 

Sándor: Száncsengő; Betlehemes játék; Weöres Sándor: Újévi mese; Gazdag Erzsébet: Itt a 

farsang; Devecsery László: Húsvét; A virágok vetélkedése (népköltészet – húsvét); Szabó 

Lőrinc: Tavasz; Szilágyi Domokos: Két nyári mondóka; Ágh István: Virágosat álmodtam; 

valamint ismerettartalmú szövegek az Évszakok, ünnepkörök, hagyományok témakörben (A 

vastag betűs művek memoritek.) 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Hónapmondóka; Csanádi Imre: Négy testvér; Zelk Zoltán: Őszi mese; Csanádi Imre: Dorom-

boló; Csanádi Imre: Farkas üvölt; Zelk Zoltán: Téli fák; Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek; 

Zelk Zoltán: Téli mese; Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben; Kányádi Sándor: Betemetett a nagy 

hó; Szabó Lőrinc: Esik a hó; Devecsery László: Karácsonyi éjben, Kányádi Sándor: Szeptem-

ber; Kányádi Sándor: Fenyőmese; Szilágyi Domokos: Ősz; Kányádi Sándor: Szeptember; 

Kányádi Sándor: Fenyőmese; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet); Elindult Mária – magyar 

népének; Kányádi Sándor: Aki fázik; Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 

 

 

TÖRZSANYAG 

Ismerettartalmú szövegek az Állatok, növények, emberek témakörben.

6. Helyem a közösségben – család, iskola 

7. Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 

8. Állatok, növények, emberek 



 

 

1. ÉVFOLYAM 

 
Beszéd és olvasás 

 

Témakör: Beszéd és kommunikáció 

 

ÓRASZÁM: 20 óra 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra 

vonatkozik. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén 

előtérbe kerül. 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza; 

− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben és 

alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  

− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− beszédlégzése és artikulációja megfelelő; 

− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, hang-

súlyára, tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 

− a szavakat hangokra, szótagokra bontja; 

− a hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmá-

csolja; 

− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) 

mozgással, dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok 

megalkotásába. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó 

− Ritmusérzék-fejlesztés 

− Hangok, szótagok analízise, szintézise 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Beszédészlelés, beszédértés 

− Kifejező, érthető beszéd 

− Helyesejtés kialakítása 

− Nem nyelvi jelek használata 

− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

− Párbeszédek, szituációs játékok 

 

Fogalmak 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, 

mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték 

 

 

Témakör: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek 

fejlesztése 
 

Óraszám: 65 óra 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra 

vonatkozik. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén 

előtérbe kerül. A teljes témakörhöz szükséges idő egy félév. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt al-

kot; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, monda-

tot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 

− részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben (szem-kéz koordi-

náció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek tu-

datosítása) és érzékelő játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (sorrendiség, szabályszerűség, ismétlődés) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Betű-hang azonosítás 

− Szótagolás 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− A szóbeli és kifejezőkészség fejlesztése 

 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; vi-

szonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben, mi-

közben stb. 

 

Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek 

fejlesztése 

 

ÓRASZÁM: 60 óra 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra 

vonatkozik. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén 

előtérbe kerül. A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb idő egy tanév. 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, 

arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és 

érzékelő játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi nevelés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Betű-hang azonosítás 

− Összeolvasási képesség fejlesztése 

− Szótagolás 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési 

sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, is-

mert betűvel szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg olva-

sása és megértése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi 

 

Fogalmak 

hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, 

hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, 

felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb. 

 

 

Témakör: Népmesék, műmesék 
 

Óraszám: 6 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

−  kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
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− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és feldolgozá-

sában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően ki-

emeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodal-

mából; 

− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldol-

gozásában; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet; 

− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi nevelés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Szótagoló olvasás 

− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Események helyszíne, ideje, sorrendje 

−  Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések 

levonása 

−  Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

 

Fogalmak 

szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, idő-

rend, tartalom 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Bábszínház, színházlátogatás 

● Meseíró meghívása, író-olvasó találkozó szervezése 

 

 

Témakör: Versek, népköltészeti alkotások 
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ÓRASZÁM: 7 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói tevékenységeinek egy része 

kapcsolódik a „Beszéd és kommunikáció” témakör tevékenységeihez. 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műve-

ket, verseket; 

− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a 

kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar gyerek-

versek mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 

− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 

− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (szí-

nek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.); 

− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket 

memorizál; 

− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövi-

debb verset, mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget, szöveg-

részletet; 

− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez. 

Megismer alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából; 

− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Ritmusérzék fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 

− Belső képalkotás 

− Ritmusélmény  

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevo-

násával 
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Fogalmak 

vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím 

 

Javasolt tevékenységek: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 

● Költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése 

 

 

Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola 

 

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek (csa-

lád, iskola) tudatosítására. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonat-

kozik. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az is-

kolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni; 

− felismeri a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a lé-

nyeges elemek kiemelésére és összefoglalására; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;  

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét, együttműködik velük; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott 

helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészletet. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok 

– klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 
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− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok 

megalkotásába; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát; 

− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, 

osztály) tartozás élményét. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Beszédkészség fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Időben való tájékozódás fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Empatikus képesség fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

− Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek 

 

Fogalmak 

iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, család-

tag, rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ, 

összetartozás, felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, történet, 

mese, vers, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 

 

 

Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 

 

ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának tapaszta-

lására és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra vonatko-

zik. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
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− felismeri a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcso-

lódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek éves 

körforgását; 

− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást, 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élmé-

nyét; 

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul 

létrehozásukhoz; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális érté-

keiről; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Szótagoló olvasás 

− Az olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

− Magyar hagyományok tisztelete 

− Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., 

húsvéti locsolkodás) jellemzői, körforgásuk 

− Keresztény ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 

− Nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése 

jeles történelmi személyekről 

− Lakóhely hagyományainak megismerése 

− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

 

Fogalmak 

keresztény ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi ünnep, nem-

zeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, hazaszeretet, ma-

gyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon 

● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 
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Témakör: Állatok, növények, emberek 

 

ÓRASZÁM: 8 óra 

A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rend-

szerre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órák-

ra vonatkozik. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− felismeri a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával; 

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyomá-

nyos és digitális felületen; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértés fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: cím és/vagy kép alapján következtetés a szöveg témájára 

− Beszédfejlesztés 

− Érzelmi fejlesztés 

− Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása 

− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésről 

− Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése 

− Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék) 

− Lényegkiemelés képessége 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

− Egyszerű grafikus szervezők megismerése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Belső képalkotás 

− Válogató olvasás 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevo-

násával 
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− Tanulás tanulása 

Fogalmak 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatá-

sa 

● Részvétel természetvédelmi projektben 

 

 

Írás és helyesírás 
 

 

Témakör: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó 

képességek fejlesztése 
 

ÓRASZÁM: 40 óra 

Ez a tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 

vonatkozóan is. A megvalósításhoz szükséges idő egy félév.  

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben, érzékelő 

játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés-beszédhallás fejlesztése 

− Testséma, nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 

− Finommotorika fejlesztése 

− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Tájékozódás a hármas osztatú vonalrendszerben 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 

− Lendületes vonalvezetés 

− Betűelemek 
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Fogalmak 

betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alat-

ta, felette, közötte, mellette stb. 

 

Témakör: Írás jelrendszere 

 

ÓRASZÁM: 45 óra 

A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 

vonatkozóan is. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre, esz-

tétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő 

játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 

− Finommotorika fejlesztése 

− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 

− Írott kisbetűk alakítása, kapcsolása 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Betű- és hangazonosítás 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− 3-4 szóból álló mondatok írása 
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Fogalmak 

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, éke-

zet, magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mö-

götte, alatta, felette, közötte, mellette stb. 

 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó 

 

ÓRASZÁM: 11 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő taní-

tási órákra vonatkozik. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítsa az írott nagybetűk kivételével az anyanyelvi írás jel-

rendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjék a rendezett írás-

képre; 

− törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;  

− feladatvégzés során társaival együtt működjék; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult sza-

vakban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban 

− A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása; 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Szótagolás, elválasztás 
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− Legalább 10-10 (összesen 20) gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- 

vagy kéttagú szavak) helyes leírása 

− 4-5 szóból álló mondat leírása 

 

 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű (három-

jegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle 

jelölése 

Témakör: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 

 

ÓRASZÁM: 2 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő taní-

tási órákra vonatkozik. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, monda-

tot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja; 

− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására; 

− megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget alkot. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint az időtartamukat; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő 

szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Ösztönös nyelvtudás formálása 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése 

− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

− Hibajavítás szövegminta alapján 

− Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése 

− Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek 

− A kijelentő és kérdő mondatok 

− Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése 
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Fogalmak 

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 

nagybetű 

 

Témakör: Kisbetű – nagybetű 

 

ÓRASZÁM: 6 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást 

követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második 

tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− biztosan ismeri a kisbetűs ábécét; 

− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen 

leírja az élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

− a mondatban jelöli a nagybetűt, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő 

szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 

− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helynevek 

nagy kezdőbetűjét jelöli. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szókincsfejlesztés, szókincs-aktivizálás 

− Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással 

− Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése 

− Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján 

− Élőlény, tárgy neve 

− Több hasonló élőlény, tárgy neve és helyesírása 

− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek) 

 

Fogalmak 

kisbetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név, önellenőrzés, hiba-

javítás, személynév, állatnév, helynév 
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Témakör: A magyar ábécé – a betűrend 

 

ÓRASZÁM: 5 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő taní-

tási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű monda-

tokat önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 

− segítséggel ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővíté-

séhez, rendszerezéséhez; 

− biztosan ismeri és használja a kisbetűs ábécét; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat; 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban 

pontosan jelöli ezeket a tanult szavakban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi, az írott magyar ábécé kisbetűi 

 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mással-

hangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, szótár, „j” hang kétféle 

jelölése 



 

1217 

 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Könyvtárlátogatás 

 

Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe 

 

ÓRASZÁM: 5 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az első évfolyam végére, adottsága-

ihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult sza-

vakban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése) 

− Szókincsfejlesztés 

− Artikuláció fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Jellegzetes, csak magánhangzók vagy mássalhangzók időtartamában eltérő szavak 

helyesírása 

 

Fogalmak 

mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 
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2. ÉVFOLYAM 

 
Beszéd és olvasás 

 

 

Témakör: Beszéd és kommunikáció 

 

ÓRASZÁM: 20 óra 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra 

vonatkozik. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén 

előtérbe kerül. 

  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza; 

− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben, 

vitában, és alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  

− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− beszédlégzése és artikulációja megfelelő; 

− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, hang-

súlyára, tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 

− a szavakat hangokra, szótagokra bontja; 

− a hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmá-

csolja; 

− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) 

mozgással, dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok 

megalkotásába. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó 

− Ritmusérzék-fejlesztés 

− Hangok, szótagok analízise, szintézise 
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− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Beszédészlelés, beszédértés 

− Kifejező, érthető beszéd 

− Helyesejtés kialakítása 

− Nem nyelvi jelek használata 

− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

− Párbeszédek, szituációs játékok 

 

Fogalmak 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, 

mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték 

 

Témakör: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 

 

ÓRASZÁM: 20 óra 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra 

vonatkozik. Megvalósítása akkor a leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén 

előtérbe kerül. A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb idő egy tanév. 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, 

arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és 

érzékelő játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

− szavakat hangokra, szótagokra bont; 

− hangokból, szótagokból szavakat épít; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi nevelés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 

− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

− Szókincs gyarapítása 

− Szókincs aktivizálása 

− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
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− Betű-hang azonosítás 

− Összeolvasási képesség fejlesztése 

− Szótagolás 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési 

sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, is-

mert betűvel szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szöveg olvasása és megértése 

− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi 

 

Fogalmak 

hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, 

hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, 

felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb. 

 

 

Témakör: Népmesék, műmesék 

 

Óraszám: 36 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óra-

szám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósu-

lásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

−  kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és feldolgozá-

sában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően ki-

emeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodal-

mából; 

− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldol-

gozásában; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet; 

− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi nevelés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Események helyszíne, ideje, sorrendje 

−  Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések 

 levonása 

−  Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

−  Önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a lé-

nyeges elemek kiemelése és összefoglalása. 

−  Népmesék jellemző jegyeinek megfigyelése: meseszámok, kezdő és záró fordula-

tok,  

 szóismétlések, szereplőtípusok 

 

Fogalmak 

szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, idő-

rend, tartalom, állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Bábszínház, színházlátogatás 

● Meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése 

 

Témakör: Versek, népköltészeti alkotások 

 

ÓRASZÁM: 23 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói tevékenységeinek 

egy része kapcsolódik a „Beszéd és kommunikáció” témakör tevékenységeihez. A teljes té-

makör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

  

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
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− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műve-

ket, verseket; 

− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a 

kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a 

helyszínt, a szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar gyerek-

versek mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 

− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 

− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (szí-

nek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.); 

− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket 

memorizál; 

− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövi-

debb verset, mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget, szöveg-

részletet; 

− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez. 

Megismer alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából; 

− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Ritmusérzék fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 

− Belső képalkotás 

− Ritmusélmény 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevo-

násával 

− Egyéni olvasat megteremtése tanítói segítséggel 

− A vers formai jellemzői: ritmus, rím, refrén 

− Magánhangzók, mássalhangzók 
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Fogalmak 

vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 

 

Javasolt tevékenységek: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 

● Költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése 

 

 

Témakör: Helyem a közösségben – család, iskola 

 

ÓRASZÁM: 18 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek (csa-

lád, iskola) tudatosítására. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonat-

kozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az is-

kolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történe-

tekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt vesz az 

adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásában, 

és nyitott annak befogadására; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a lé-

nyeges elemek kiemelésére és összefoglalására; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat; 

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét, együttműködik velük; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott 

helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészletet. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz; 
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− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok 

– klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történe-

tekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok 

megalkotásába; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát; 

− könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az ál-

tala választott módon megosztja; 

− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, 

osztály) tartozás élményét. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Beszédkészség fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Időben való tájékozódás fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Empatikus képesség fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

− Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek 

 

Fogalmak 

iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, család-

tag, rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ, 

összetartozás, felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, történet, 

mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik, probléma 

és megoldás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 
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Témakör: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 

 

ÓRASZÁM: 21 óra 

A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának tapaszta-

lására és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő tanítási órákra vonatko-

zik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcso-

lódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek éves 

körforgását; 

− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó köl-

temények részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást; 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élmé-

nyét; 

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul 

létrehozásukhoz; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális érté-

keiről; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Az olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

− Magyar hagyományok tisztelete 
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− Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., 

húsvéti locsolkodás) jellemzői, körforgásuk 

− Keresztény ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 

− Nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése 

jeles történelmi személyekről 

− Lakóhely hagyományainak megismerése 

− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

 

Fogalmak 

keresztény ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi ünnep, nem-

zeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, hazaszeretet, ma-

gyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

 

 

Témakör: Állatok, növények, emberek 

 

ÓRASZÁM: 20 óra 

A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rend-

szerre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órák-

ra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával, 

médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival; 

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyomá-

nyos és digitális felületen; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 
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− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértés fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: cím és/vagy kép alapján következtetés a szöveg témájára 

− Beszédfejlesztés 

− Érzelmi fejlesztés 

− Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása 

− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésről 

− Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése 

− Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék) 

− Lényegkiemelés képessége 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

− Egyszerű grafikus szervezők megismerése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Belső képalkotás 

− Válogató olvasás 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevo-

násával 

− Tanulás tanulása 

 

Fogalmak 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatá-

sa 

● Részvétel természetvédelmi projektben 

 

 

Írás és helyesírás 
 

 

Témakör: Írás jelrendszere 

 

ÓRASZÁM: 25 óra 

A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 

vonatkozóan is. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre; 
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− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő 

játékokban; 

− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 

− elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 

− Tapintás, érzékelés fejlesztése 

− Finommotorika fejlesztése 

− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− Helyes ceruzafogás kialakítása 

− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 

− Írástechnika fejlesztése 

− Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása 

− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

− Betű- és hangazonosítás 

− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

− Magyar ábécé írott kis- és nagybetűi és kapcsolásaik 

− 2-3 mondatból álló szöveg írása 

 

Fogalmak 

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, éke-

zet, magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mö-

götte, alatta, felette, közötte, mellette stb. 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó 

 

ÓRASZÁM: 17 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül egymást 

követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második 

tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítsa az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjék a rendezett írás-

képre; 
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− törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;  

− feladatvégzés során társaival együtt működjék; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult sza-

vakban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban 

− A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása; 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Szótagolás, elválasztás 

− Legalább 20-20 (összesen 40) gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- 

vagy kéttagú szavak) helyes leírása  

− 20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy 

hasonulást tartalmazó szó 

− 2-3 mondatból álló szöveg leírása 

 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű (három-

jegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle 

jelölése 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 

 

ÓRASZÁM: 28 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége. 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, monda-

tot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja; 

− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására; 

− megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4 mondatos szöveget alkot. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint az időtartamukat; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő 

szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 mondatból álló szöveget leír megfigyelés és/vagy 

diktálás alapján. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Ösztönös nyelvtudás formálása 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése 

− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

− Hibajavítás szövegminta alapján 

− Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése 

− Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek 

− A kijelentő és kérdő mondatok 

− Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése 

 

Fogalmak 

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 

nagybetű 

 

Témakör: Kisbetű – nagybetű 

 

ÓRASZÁM: 16 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő taní-

tási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 
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− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő 

szavakat betűrendbe sorol. A megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen 

való kereséskor is; 

− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen 

leírja az élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő 

szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 

− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneve-

ket nagy kezdőbetűvel írja le. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szókincsfejlesztés, szókincs-aktivizálás 

− Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással 

− Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése 

− Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján 

− Élőlény, tárgy neve 

− Több hasonló élőlény, tárgy neve és helyesírása 

− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek) 

− Mondatkezdő nagybetű 

 

Fogalmak 

kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név, önel-

lenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév 

 

Témakör: A magyar ábécé – a betűrend 

 

ÓRASZÁM: 14 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő taní-

tási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű monda-

tokat önállóan leírja; 

− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 

− ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővítéséhez, rend-

szerezéséhez; 

− biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző be-

tűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat alkal-

mazza digitális felületen való kereséskor is; 
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− feladatvégzés során társaival együttműködik; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol; 

− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat; 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban 

pontosan jelöli ezeket a tanult szavakban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− A betűrend, a különböző betűvel kezdődő szavak betűrendbe sorolása 

 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mással-

hangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend, szótár, „j” 

hang kétféle jelölése 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Könyvtárlátogatás 

 

Témakör: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe 

 

ÓRASZÁM: 30 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem egymást követő taní-

tási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége. 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult sza-

vakban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése) 

− Szókincsfejlesztés 

− Artikuláció fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Jellegzetes, csak magánhangzók vagy mássalhangzók időtartamában eltérő szavak 

helyesírása 

 

Fogalmak 

mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 

 

 

HELYI TANTERV 
 

ÉNEK-ZENE 

1-2. ÉVFOLYAM 
 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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  Ének-zene 

 

Kerettanterv ajánlásai 1-2. évfolyam számára 

 

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma a kerettanterv szerint: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt óra-

szám 

Zeneművek/Énekes anyag 70 

Zeneművek/Zenehallgatás 27 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13 

Összes óraszám: 136 

 

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma a helyi tanterv szerint: 144 óra. 

Ebből szabadon felhasználható óraszám évfolyamonként 4 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 1. oszt. 2. oszt. Össz. 

Zeneművek/Énekes anyag 35+1 35 70+1 

Zeneművek/Zenehallgatás 13 14 27 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 7+3 6+4 13+7 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 6 13 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 6 7 13 

Összes óraszám: 72 72 - 

Összes óraszám: 144 144 
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Ének-zene 

 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése szem-

pontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a tanu-

ló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt kö-

tődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása 

életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fej-

leszt, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az ak-

tív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfej-

lesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem 

a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az 

önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jele-

nik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is pozitívan járul 

hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az ide-

gen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre ha-

tékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kom-

munikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a 

zene mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja min-

dennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 

jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 

használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalma-

zások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van vé-

leményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése 

a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelv-

ként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az impro-

vizáció adta lehetőségeket is. 

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, tevé-

kenység központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges tar-

talmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk 

megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője. 

„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem al-

kalmasabb erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, 
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de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok 

csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Ko-

dály Zoltán) 

 

1–4. évfolyam 
 

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a 

témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes témakö-

röknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A témakörök 

és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző téma-

körben is megjelenik,. ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anya-

nyelv megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók 

nemzeti identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez 

jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmi-

kai alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallá-

suk, tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotáso-

kat, korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A tanulók 

számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös hangverseny látogatást, mely hozzá-

segíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 

1–2. évfolyam 

Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely meg-

előzi az ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. Tanul-

ják meg a gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – ahol 

csak hely és alkalom adódik rá. Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakí-

tása, és folyamatos gondozása. Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesz-

tése, egységessé tétele, és a tiszta intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás elsajátíttatása 

fokozatosan és folyamatosan történjen. A tanulók a megismert zeneműveket, átélt élményei-

ket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizációval fejezzék ki. 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a 

tanulók közös alkotó munkája. 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 71 óra (70 + 1) 

1. osztály – 36 óra, 2. osztály – 35 óra 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zenemű-

vek, melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak já-

tékra, különböző mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizá-

rólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a gyermek hangterjedelmét is. 
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Zeneművek/Énekes anyag/Első osztály 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok 

Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; Bújj, bújj 

zöld ág; Egyenlőre, két kettőre; Egyél libám; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a 

gyertya, ég; Éliás, Tóbiás; Én kis kertet kerteltem; Fecskét látok; Fehér liliomszál; Gyertek 

haza ludaim; Gyertek lányok játszani, játszani; Gyertek lányok ligetre; Gyerünk, menjünk 

vendégségbe; Hej, a sályi piacon; Hess el, sas!; Hinta, palinta; Hód, hód, fényes lánc; Kering 

az orsó; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a kocsi; Nyisd ki Isten kiskapudat; Rece, rece pogá-

csa; Sírjunk, ríjunk; Szegény legény; Szólj síp, szólj; Ti csak esztek, isztok; Túrót ettem; 

Tücsök koma gyere ki; Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp 

 

Dalok alkalmakra, jeles napokra 

Szent Gergely doktornak; Télapó itt van (Gyermekdal – Donászy M.); Kirje, kirje; Járdányi 

Pál – Szőnyi Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjj el;Esik eső karikára; Balázs Á. – 

Nádas Katalin: Fűzzünk, fűzzünk; Már megjöttünk estére (vers:Károlyi Amy); Hová mégy te 

kis nyulacska? 

Mondókák, kiszámolók 

Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam al-

mafa; Lementem a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 

 

Zeneművek/Énekes anyag/Második osztály 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek 

A gúnárom elveszett;A part alatt; Csillagoknak teremtője; Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer 

egy királyfi; Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, nyolc óra; Harcsa van a 

vízbe‟; Hatan vannak a mi ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; Hej, vára vára; Hess, légy, ne 

szállj rám; Hol jártál, báránykám?; Hopp, Juliska; Hová mégy?; Isten éltessen, Péter, Pál!; 

Járom az új várnak; Kapitány úr megizente; Keresd meg a tűt; Két krajcárom; Kis kece 

lányom; Kivirágzott a diófa; Kőketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi; Láttál-e már valaha; 

Méz, méz, méz; Most viszik, most viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, süssünk 

valamit; 

Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovi tács;Tüzet viszek; 

Úszik a kácsa; Virágéknál ég a világ 

 

Dalok alkalmakra, jeles napokra 

Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét 

napja (Húsvétoló); Állj be, Berci katonának!;Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - Weö-

res Sándor: Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona ága; Ser-

kenj fel, kegyes nép 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagas-

ságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

 különböző hangerővel tud énekelni; 

 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

 a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban osztálytár-

saival aktívan részt vesz; 
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 hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretévek; 

 ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 

 kézjelről énekel; 

 belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt; 

 jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva 

 elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 

 alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában; 

 a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 

 aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 

gyakorlásával, mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről 

való éneklés. 

 Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül 

 A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán 

 A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban 

 Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete  

 A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása 

 Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció 

 A kézjel, mint jelrendszer ismerete 

 Szolmizációs kézjelről való éneklés 

 

FOGALMAK 

Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

1. osztály – 13 óra, 2. osztály – 14 óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncert-

látogatás, a zenékhez, dalokhoz kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, 

zenés filmek videó felvételről történő megtekintése. 

Zeneművek/Zenehallgatás/Első osztály 

Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska – gyermekkar; Katalinka – 

gyermekkar; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; 

Bartók Béla: Mikrokozmosz – részletek; 44 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem 

zsebkendőmet); Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – vegyeskar; Adriano Banchieri: Állatok 

rögtönzött ellenpontja; Leopold Mozart: Gyermekszimfónia – részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr 

kürtverseny III. tétel – részlet; Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Csajkovszkij: 

Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék – Sípkészítő (Szólj síp); 

Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a hátán” 
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Zeneművek/Zenehallgatás/Második osztály 
Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; Hajnövesztő – gyermekkar; 

Csillagoknak teremtője – duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermekkar; Bartók Béla: Cipósü-

tés – gyermekkar; Gyermekeknek I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); I./4. 

Párnatánc (Elvesztettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. Játékdal 

(Keresd meg a tűt); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, Juliska); II./27. 

Tréfa (A gúnárom elveszett); Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis légyről; Antonio 

Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel; W.A. Mozart: Német táncok – Uta-

zás szánon;Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Rimszkij–Korszakov: Dongó; Mu-

szorgszkij: Egy kiállítás képei – Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos dalok; Betlehemes /A 

kis Jézus aranyalma 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

  érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő 

világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

 megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 

 képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 

 megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések segít-

ségével szóban beszámol; 

 a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 

 felismeri a zongora hangját; 

 felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 

 meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

 képes az érzelmi azonosulásra; 

 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

 képes megérteni az zenék üzenetét; 

 szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és 

műfajú zenék hallgatása; 

 Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 

 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 

 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval; 

 Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 

 Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

 A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 

 A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult ze-

nei anyagban. 
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FOGALMAK 

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra (13 + 3 + 4) 

1. osztály – 10 óra, 2. osztály – 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 

 megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 

 a testét hangszerként is használja; 

 egyszerű ritmushangszereket használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 

 érzékeli az ütemhangsúlyt; 

 tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 

 felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél 

értékű szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, zá-

róvonalat, az ismétlőjelet; 

 mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben 

 Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója 

 Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és ritmusne-

vekkel csoportosan és párban: 

 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 

 mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 

 felelgetős ritmusjátékokkal 

 Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában; 

 Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos hang-

színek használatával, testhangszer és  különböző hangkeltő eszközök és ritmushangszerek 

segítségével. 

 Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök készí-

tése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása 

 Egyenletes lüktetés, mérő 

 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 

 2/4-es ütem 

 Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang – 

záróhang 

 Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon 

 

FOGALMAK 
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Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; 

rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; 

osztinátó, ritmuskánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

1. osztály – 7 óra, 2. osztály – 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 

ezeket felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 

 rövid dallamsorokat rögtönöz; 

 örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 

 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 

 a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezés-

nek megfelelően; 

 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodu-

kál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a 

környező világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 

 Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős 

játékokkal; 

 Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 

 Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 

 Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 

 A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó 

vagy érzelem kifejezésére; 

 A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 

 A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 

 kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

FOGALMAK 

halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 
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TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

1. osztály – 6 óra, 2. osztály – 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 

 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 

 képes egyszerű kottában tájékozódni; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző 

eszközökkel (pl. a dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 

 A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában 

a tanult dalokon; 

 A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, 

vonal – vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 

 A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás – olvasási feladatok 

segítségével; 

 A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével; 

 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 

 Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 

 A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, 

különböző hangmagasságokban. 

FOGALMAK 

Hangjegy 
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EKÖLCSTAN 

 

Kerettantervi ajánlás 1-2. évfolyamon 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1.  Éntudat – Önismeret 10 

2.  Család – Helyem a családban 12 

3. Helyem az osztály közösségében 12 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – He-

lyem a társadalomban 

10 

5.  A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság ér-

dekében 

12 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 12 

Összes óraszám: 68 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv (heti 1 óra) 

 

Témakör neve 1. évf. 2. évf. 

4.  Éntudat – Önismeret 6 4 

5.  Család – Helyem a családban 6 6 

6. Helyem az osztály közösségében 5 7 

7. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – He-

lyem a társadalomban 

5 5 

8.  A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság ér-

dekében 

6+2 6+2 

9.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 6 

Összes óraszám: 36 36 
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Etika-helyi tanterv 
 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén gon-

dolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése. 

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környe-

zetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes 

tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tarta-

lom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesz-

tése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló 

értékrendjének tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az ezekből 

következő kérdések felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait is meg-

értő gondolkodást fejleszti. 

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erköl-

csi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei 

a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, 

a társadalmi normák és közösségi értékek értelmezése. 

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, sza-

badság, felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. Ezek 

a tanuló lelkiismeretének fejlődését szolgálják. A témák feldolgozása a tanulót megfontolt 

döntésre, kulturált véleményalkotásra és felelős tevékenységre készteti. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, érdekkonfliktu-

sok és viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az ajánlott tantárgyi 

tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a tanulót az 

életvezetésében sikeressé és tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé 

tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek 

megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 

tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvona-

lak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok 

elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását. 

A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanu-

ló gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az ál-

láspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas 

konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák 

szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A 

virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok fel-

ismerése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az informáci-

ók kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan 

fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartal-

mak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetek-
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ben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló 

elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események 

bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket von le, ma-

gyarázatot keres, rendszerezést végez. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten ala-

puló önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóké-

pesség, a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására 

való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi 

állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a 

döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készíté-

sére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejleszté-

se drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, 

vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyek-

ben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületi formálás 

és a cselekvő magatartásra, viselkedésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehe-

tőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenci-

álásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálfejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megisme-

rése és megőrzése alapfeladat. 

Korosztályi adottságaiknál fogva (alsó tagozatos) a gyermekek még nem képesek a tudatosan, 

teljes felelősséggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, ne-

velni, cselekedtetni kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési sajá-

tosságait. 

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmas-

ságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag is felkészült személy, fejlődés-lélektani, peda-

gógiai, szakdidaktikai és módszertani ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van az alapelvek-

kel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolat-

ban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok). 
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1-2. évfolyam 
 

Az alsó tagozat első két évfolyamán az etika tantárgy elsődleges feladata az öntudatos erköl-

csi-etikai gondolkodás kialakítása. Továbbá a tanuló önmagáról és közvetlen környezetéről 

szerzett ismereteinek tudatossá tétele, a legalapvetőbb szocio-emocionális eszköztárának lét-

rehozása és a szokásszintű viselkedések belsővé válása. 

Az érzületi-lelkületi nevelés során figyelembe kell vennünk, hogy a korai iskoláskorban elcsi-

tulnak a viharos ösztöntendenciák, és a tanuló érzelemvilágában is törekszik a felnőtt világ 

elvárásainak megfelelni. A család, mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra is dön-

tő jelentőségű a számára, de már képes elfogadni a pedagógusok és a kortársak érzelmi meg-

nyilvánulásait. A megterhelő érzelmekkel nem tud egyedül megküzdeni. A gyermekkor meg-

határozó érzelmei: a szeretet, a biztonság, a bizalom, a félelem. Fontos e korosztály esetében a 

szülővel, a tanárokkal, a tekintélyszemélyekkel való kapcsolat. 

Fontos szempont a tanító nyitott, válaszkész, az őszinte véleménynyilvánítást folyamatosan 

fenntartó, támogató és tiszteletben tartó pedagógiai attitűdje a tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével. A tanórákon a korosztály képességeihez alkalmazkodva nagyobb súllyal 

jelennek meg a rajzos, kreatív, mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok. Új elem az 

önmagára figyelő magatartás fejlesztése, az érzések, gondolatok pontos megfogalmazása. 

Mind az életkor, mind a tantárgy sajátosságai miatt az 1–2. osztályos kerettantervben különös 

jelentősége van az egyéni különbségeket figyelembe vevő, tanulói sokszínűségre érzékenyen 

reagáló differenciált bánásmódnak. 

Az 1–2. évfolyam kerettanterve a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető önisme-

retére, valamint elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére összpontosít. 

Az első két évfolyamon a társadalmunk kulturális életét alapvetően meghatározó zsidó-

keresztény kultúra világképével és szokásrendszerével ismerkednek meg. Ezek az egyházi 

ünnepkörök és hagyományok közös feldolgozásával valósulnak meg. A tevékenységközpon-

tú, tanulási tapasztalatokra épülő módszerek lehetőséget nyújtanak a személyes véleményal-

kotásra, a közösséghez tartozás élményének megélésére. 

 

Témakör: Éntudat – Önismeret 

Órakeret: 10 óra 6/4 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők; 

- csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az alapér-

zelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi állapotait; 

- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját 

viselkedésének jellemző elemeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;  

- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Önismeret 

 Saját jellemzők 

 Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélésformáló ereje 

 Saját környezet bemutatása 
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 Saját szokások azonosítása 

– Érzelmek megismerése 

 Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása 

 Gondolatok és érzelmek kifejezése a helyzethez illően 

 Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése 

 Gondolatok és érzelmek kifejezési módjainak gyakorlása 

 A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 

– Fejlődés 

 A változások felismerése 

 A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása 

 Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalálása  

 Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése 

 Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása 

 Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás gyakorlása 

Fogalmak 

én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, vé-

dettség, bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, vizuális kultúra 

 

Témakör: Család – Helyem a családban 

Órakeret: 12 óra 6/6 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 

- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást 

- átéli a különböző családi események fontosságát 

- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészüle-

teinek aktív résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik 

ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, 

iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez se-

gítségért fordulhat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása a fi-

ziológiai állapotokra 
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 Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete 

 A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban 

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz megkülönbözte-

tése) 

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

 Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

 A családtagok közös tevékenységeinek megismerése 

 Szokások a családban, és azok szerepének felismerése 

 Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése 

 A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli roko-

nok, ismerősök 

– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek fel-

ismerése 

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 

 Változások, események azonosítása a családban 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása 

Fogalmak 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, 

tisztelet 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés 

 

Témakör: Helyem az osztály közösségében 

Órakeret: 12 óra 5/7 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának 

megfelelő feladatot vállal a közös munkában; 

– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális kör-

nyezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki; 

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az 

együttműködésben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és érzése-

it; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosít-

ja azok sajátos szabályait; 
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– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló kap-

csolatokat kezdeményezzen; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Kommunikáció 

 A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete 

 Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése 

 A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítása, az együttérzés kifeje-

zése 

 Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és megértést segítő verbális 

és non-verbális elemek felismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 

 A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése 

 A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek felis-

merése 

 A barátság kezdeményezése és ápolása 

– Konfliktusok 

 Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

 Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a megbo-

csátás elfogadása 

 Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció tanu-

lása 

Fogalmak 

figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfogadás, megbocsátás, lelkiis-

meret 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, vizuális kultúra, dráma 

 

Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban 

Órakeret: 10 óra 5/5 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelké-

peket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzé-

kenységgel reagál ezekre; 

– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti 

értéket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok jelentősé-

gét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit; 
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– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, 

véleményt alakít ki ezekről; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul 

ezekhez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A lakóhely jellemzői 

 Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek megismerése 

 Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 

– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése 

 Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok, szoká-

sok) 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában  

– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben 

 A szabályszegés következményeinek felismerése 

 Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása, komp-

romisszumos megoldások felismerése 

 

Fogalmak 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büsz-

keség 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, vizuális kultúra, digitális kultúra 

 

Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

Órakeret: 12 + 4 óra 6+2/6+2 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megol-

dási javaslatot tesz környezetének fejlesztésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, 

növényekről; 

– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és megfo-

galmazza, miért szükséges az élővilág védelme; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehe-

tők a környezetvédelmi szempontok. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A természet védelme 
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 Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódására 

 Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

 A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése 

 A természetvédelem fontosságának a felismerése 

 Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése 

 Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése 

– Környezetvédelem 

 A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben 

 A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása 

 A takarékosság elvének elfogadása, megfogalmazása 

 A környezetkárosító magatartások elkerülési módjainak megismerése 

 A saját, a természetben tanúsított viselkedésének kontrolálása 

 Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére 

 

Fogalmak 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, 

szelektív gyűjtés, környezetvédelem. 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, környezetismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés, digitális 

kultúra 

 

Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

Órakeret: 12 óra 6/6 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan hagyomá-

nyozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és kulturális 

szokást. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kapcso-

lódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet; 

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetek-

ben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat 

hoz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Kérdések a világról 

 Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről 

 A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyarázat, 

kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források) 

 Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról (a gondolkodás, gondviselés, 

megismerés, képzelet, világmindenség, idő fogalma) 

– Vallás, hit 
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 Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszokások: Mikulás, karácsony, 

húsvét, pünkösd történetének megismerése (például Jézus születésének története a 

keresztény vallásokban; a hanuka ünnepe a zsidó vallásban) 

 A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának megisme-

rése 

 

– Erkölcs 

 Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása vallási vagy kulturálisan hagyo-

mányozott történetekben (bibliai történetek, mesék, mondák) 

 A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a min-

dennapokban 

 Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 

 Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a cse-

lekvéseik ítélhetők meg 

Fogalmak 

vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem, 

jó és rossz. 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, vizuális kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra 

 

 

HELYI TANTERV 
 

 

TECHNIKA 

1-2. ÉVFOLYAM 
 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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TECHNIKA 

 

Az 1–2. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

Anyagok a környezetünkben 8 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 30 

Otthon – család – életmód 14 

Jeles napok, ünnepek 10 

Közlekedés 6 

Szabadon felhasználható óraszám 4 

Összes óraszám 72 

 

1. évfolyam 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 1 36 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

Anyagok a környezetünkben  4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés  17 

Otthon – család – életmód  7 

Jeles napok, ünnepek 5 

Közlekedés 3 

Összes óraszám: 36 
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2. évfolyam 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 1 36 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

Anyagok a környezetünkben  4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés  17 

Otthon – család – életmód  7 

Jeles napok, ünnepek 5 

Közlekedés 3 

Összes óraszám: 36 
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Technika és tervezés 1-2. évfolyam 
 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 

történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 

kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális tech-

nológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a 

problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a 

kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megje-

lenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 

tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 

fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei 

hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez 

és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 

nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 

környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése 

a hétköznapokba. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudomá-

nyos tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a 

tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A cé-

lok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza 

a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerü-

lő problémák megoldását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett cso-

portos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett 

együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói 

szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 

munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.  

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének ki-

alakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat so-

rán használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anya-

gokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 

alkalmazva. 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemző-

je, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalma-

zás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elké-

szült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kieme-

lése, a pozitív megerősítés. 
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Tematikai egy-

ség/Fejlesztési célok 

1.  Anyagok a környezetünkben 

 

2. Tárgykészítés különböző 

anyagokból, építés, szerelés 

                          

                

   Óraszám: 4   

                       

    Óraszám: 17 

 

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 rajz-

eszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékenysé-

gek során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

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 nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása segít-

séggel. 

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 alakítása. 

Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és kör-

nyezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások 

szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-

kenységgel 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, fel-

használhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel 

(látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok 

csoportosítása megfigyelhető tulajdon-

ságaik alapján. 

Vizuális kultúra: vizuális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: anyagok, érzékszervek, érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése; ösz-

szehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, osztályokba 

sorolás, halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok összehasonlítása mérhető tulajdonsá-

gaik szerint; mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés (egyszerű, rövid 

2.2  Képlékeny anyagok, papír, 2.1. 

2.3 faanyagok, szálas anyagok, tex-

tilek alakítása 
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Képlékeny anyagokból (gyurma, só-

liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű 

formák alakítása gyúrással, lapítással, 

gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítés-

sel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, 

nyírással, ragasztással, gyűréssel, göm-

bölyítéssel. 

 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek 

vizsgálata (elemi szál, ágak, sodrat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, 

csomózás, és egyéb kézműves techni-

kák). 

Takarékos anyagfelhasználás. 

 

útmutató jellegű szövegek olvasása, értelmezése, rövid 

szövegben az események sorrendjének felismerése). 

 

Erkölcstan: az alkotó ember és az épített világ tisztelete, 

értékek óvása. 

2.3. -2.2. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós 

játékok – faépítő, LEGO – felhasználá-

sával) utánzással, kép és rajz alapján, 

illetve önálló elképzeléssel. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mé-

ret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag,  

anyagtakarékosság, építőelem. 

 

 

Tematikai egység/Fejlesztési 

célok 

3. 

             Otthon – család – életmód 

 

Óraszám: 7  

 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, 

tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és alapvető 

viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozá-

sa. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskola-

társakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1.Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek 

megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal. 

Ajándékok készítése családtagok számá-

ra, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, szövegal-

kotás, beszédkultúra, kommunikáció. 

 

Környezetismeret: család, egészséges életmód, növény-

ismeret, évszakok, napszakok, időjárási tényezők, lak-

helyek, higiéné. 

 

Matematika: tájékozódás térben és időben – időtartam, 

nap, napszakok. 

 

Erkölcstan: Én és a közvetlenebb és tágabb környeze-

tem, közösségeim, társaim. 

Családtagok, családi, baráti kötődések, szeretetkapcso-

latok, a környezetnek való megfelelés szándéka, beil-

leszkedés. 

3.2.Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkameg-

osztás a családban. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: elektro-

mosság, gyúlékony vegyszerek. 

3.3. Családi időbeosztás 

Tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. 

Időbeosztás megbeszélése, napirend ké-

szítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevé-

kenységek felsorolása, ismertetése, meg-

beszélése. 

3.4.Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. Az 

otthon tisztasága, munka- és a taneszkö-

zök épen és rendben tartása. Takarékos-

ság energiával, vízzel. 

3.5Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás 

alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

3.6.Testápolás 

Higiéné. Kézmosás, körömápolás, mosa-

kodás, fürdés, hajmosás eszközei és 

anyagai. 

3.7.Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi 

tevékenységeknek és ünnepi alkalmak-

nak megfelelő öltözködés. 

3.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápo-

lása és védelme. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Család, családtag, lakhely, családi ház, lakás, otthon, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, 

baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási ba-

leset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, 

táplálkozás, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napi-

rend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takaré-

kosság, hulladék. 

  

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása.  

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a te-

vékenységek 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, ese-

mények 

Születésnap, névnap. 

Baráti összejövetelek célja, az ezeken 

való viselkedés szabályai. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. 

Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: szokások, hagyományok, jeles na-

pok, családi és közösségi ünnepek. 

 

Erkölcstan: családi hagyományok, ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok. 

Tematikai egység 4.  Jeles napok, ünnepek Óraszám: 5        

Előzetes tudás 
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, isko-

lai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és tapasztalatok. 
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4.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Miku-

lás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, 

Gyermeknap, osztálykirándulás, sport-

nap, játszódélután, nemzeti ünnepek) 

előkészítése. A helyszín berendezésével, 

az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalók. 

A szükséges kellékek beszerzése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az 

érzések megfogalmazása. 

 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás,  
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A fejlesztés várt eredményei a két évfo-

lyamos ciklus végén 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és 

romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges 

munkamegosztásának megértése. 

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 felismeré-

se, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfi-

gyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok meg-

fogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, prob-

lémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megne-

vezése. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, textilek alakí-

tása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök bizton-

ságos, balesetmentes használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakor-

lati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevé-

kenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttes-

ten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A 

kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegköz-

lekedési eszközökön és személygépkocsiban történő 

utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. 
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Tematikai egy-

ség/fejlesztési célok  
5. Közlekedés Óraszám: 3 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés 

és óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környe-

zetben; a család közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és 

a lakóhely közötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztala-

tok a településen belüli közlekedésről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályai-

nak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, 

szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési 

környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakor-

lása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közleke-

dési jelzőlámpa és a gyalogos közleke-

désnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 

Környezetismeret: közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, foga-

lommagyarázat, képi jelzések és szóbeli utasítá-

sok, szövegértés (képi, ikonikus kódok és szöve-

gek jelentésének egymásra vonatkoztatása, párosí-

tása). 

5.2. A közösségi közlekedés viselkedési 

szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi köz-

lekedés szabályai. Az utazással kapcso-

latos magatartásformák megismerése és 

gyakorlása. 

 

5.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, 

megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbe-

szélése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály 

(KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, 

megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirá-

nyítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, bale-

set, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerek-

zár. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az anyagok 

Az anyagok fajtái, tulajdonságai, fel-

használhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel 

(látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok 

csoportosítása megfigyelhető tulajdonsá-

gaik alapján. 

Vizuális kultúra: vizuális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: anyagok, érzékszervek, érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése; 

összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, osztá-

lyokba sorolás, halmazképzés. 

Tárgyak, alakzatok összehasonlítása mérhető tulajdon-

ságaik szerint; mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés (egyszerű, rö-

vid útmutató jellegű szövegek olvasása, értelmezése, 

rövid szövegben az események sorrendjének felismeré-

se). 

 

Erkölcstan: az alkotó ember és az épített világ tisztele-

te, értékek óvása. 

2.2. Képlékeny anyagok, papír, faanyag-

ok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek 

alakítása 

 Képlékeny anyagokból (só-liszt 

gyurma, agyag, tészta) formák 

alakítása 

 Papír alakítása. 

 Fűzőlap munka. 

 Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) 

megmunkálása tördeléssel, dara-

Tematikai egy-

ség/Fejlesztési cél  

1.Anyagok a környezetünkben 

              2. Tárgykészítés            különböző                                                                

anyagokból, építés, szerelés 

Óraszám: 4 

Óraszám:17 

Előzetes tudás 
Eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintaköve-

tés, 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 segítség-

gel. 

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 kör-

nyezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott utasítások 

szerint. A használt eszközök megóvása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett tevé-

kenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. 

Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés baleset esetén. 
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bolással, csiszolással. 

 Fémhuzal alakítása hajlítással. 

 Szálas anyagok, fonal jellemzői-

nek vizsgálata (elemi szál, ágak, 

sodrat). 

 Egyszerű fonalmunkák (sodrás, 

fonás, csomózás, pompon készí-

tése) és egyéb kézműves techni-

kák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

 Gombfelvarrás. 

 Síkbábok készítése papír, fa, fo-

nal és textilanyagok felhasználá-

sával. 

 Tárgyak készítése természetes 

anyagokból (termésekből, csuhé-

ból stb.) 

 Maradék anyagokból és hulla-

dékból készíthető tárgyak. 

 Takarékos anyagfelhasználás. 

 A végzett tevékenységekkel kap-

csolatos mesterségek régen és 

napjainkban. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, 

hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, minta-

elem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újra-

hasznosítás, építmény. 

 

Tematikai egység 3. Otthon – család – életmód Óraszám: 7 

Előzetes tudás 
A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 

élmények és tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rög-

zítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen kör-

nyezet alakításában. 
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Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemei-

nek elsajátítása és betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Családi rendezvények, ünnepek, 

események 

Születésnap, névnap, házassági évfordu-

ló megünneplése, az ezekkel kapcsola-

tos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek 

célja, az ezeken való viselkedés szabá-

lyai. 

Példaadás, mintakövetés, programszer-

vezés, a rendezvényhez illő környezet 

megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. 

Az ajándékozás kultúrájának elsajátítá-

sa. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: szokások, hagyományok, jeles napok, 

családi és közösségi ünnepek. 

 

Erkölcstan: családi hagyományok, ünnepek, élmények 

feldolgozása, játékok. 

3.2. Iskolai és osztályrendezvények 

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, 

Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermek-

nap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, 

nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín be-

rendezésével, az ünneplés lebonyolításával 

kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (programfüzet, díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok, az átélt érzések megfo-

galmazása. 

 

3.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák 

alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső 

környezetének alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értéke-

lése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munka-

szervezés, program, dekoráció. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolya-

mos 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 egészsé-
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ges munkamegosztásának megértése, káros sztere-

otípiák 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 táplálko-

zás és a célszerű öltözködés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felisme-

rése, tulajdonságaik megállapítása vizsgálatok 

alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, 

problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások meg-

nevezése, az érintett szakmák, hivatások bemuta-

tott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, 

szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biz-

tonságos, balesetmentes használata.  

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntar-

tása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gya-

korlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a te-

vékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az 

úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalma-

zása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat 

(tömegközlekedési eszközökön és személygépko-

csiban történő utazás) szabályainak gyakorlati al-

kalmazása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltöz-

ködés. 
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Tematikai egység 4. Jeles napok, ünnepek Óraszám: 5 

Előzetes tudás 
A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett 

élmények és tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, rög-

zítése. 

A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen kör-

nyezet alakításában. 

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a 

tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása 

és végrehajtása. 

Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra elemei-

nek elsajátítása és betartása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, 

események 

Születésnap, névnap, házassági évfordu-

ló megünneplése, az ezekkel kapcsola-

tos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek 

célja, az ezeken való viselkedés szabá-

lyai. 

Példaadás, mintakövetés, programszer-

vezés, a rendezvényhez illő környezet 

megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. 

Az ajándékozás kultúrájának elsajátítá-

sa. 

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, Gyermek-

nap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, 

nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín be-

rendezésével, az ünneplés lebonyolításával 

kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (programfüzet, díszletek, 

jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok, az átélt érzések megfo-

galmazása. 

 

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, értéke-

lése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munka-

szervezés, program, dekoráció. 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolya-

mos 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 egészsé-

ges munkamegosztásának megértése, káros sztere-

otípiák lebomlása. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, 

egészséges veszélyérzet. 
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Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és 

az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálko-

zás és a célszerű öltözködés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felisme-

rése, tulajdonságaik megállapítása vizsgálatok 

alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, 

problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások meg-

nevezése, az érintett szakmák, hivatások bemuta-

tott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, 

szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biz-

tonságos, balesetmentes használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntar-

tása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gya-

korlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a te-

vékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az 

úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalma-

zása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat 

(tömegközlekedési eszközökön és személygépko-

csiban történő utazás) szabályainak gyakorlati al-

kalmazása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltöz-

ködés. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél  

5.Közlekedés Óraszám: 3 

Előzetes 

tudás 
Az előző évfolyamon megismert szabályok és fogalmak 

A temati- A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak 
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kai egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet ki-

alakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak azonosítá-

sa, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és 

gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályai-

nak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, 

szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedé-

si környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakor-

lása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közle-

kedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések 

és a gyalogos közlekedés jelzőtábláinak 

ismerete. 

Környezetismeret: közlekedési eszközök. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szókincsbővítés, foga-

lommagyarázat, képi jelzések és szóbeli utasítá-

sok, szövegértés (képi, ikonikus kódok és szöve-

gek jelentésének egymásra vonatkoztatása, párosí-

tása). 

5.2. A közösségi közlekedés viselkedési 

szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi köz-

lekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a 

gyalogosok és a járművek közlekedésé-

re. 

Az utazással kapcsolatos magatartás-

formák megismerése és gyakorlása. 

5.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, 

megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbe-

szélése, megelőzési stratégiák kialakítá-

sa. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály 

(KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, 

megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirá-

nyítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, 

biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a ta-

nult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 
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 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez 

el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reáli-

san értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von l2e a későbbi eredmé-

nyesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 

képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, 

és ismeri megelőzésük módját; 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

Kerettanterv javasolt óraszámai 1-2. osztály számára 

 

Az 1–2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 

óra 

Témakör neve 

Javasolt óraszám 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan be-

épül a többi téma-

körbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmé-

nyek 
56 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 12 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 12 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 12 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 20 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 24 

Összes óraszám: 136 

 

 

Helyi tanterv (heti 2 óra) 

 

Vizuális kultúra 

 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuá-

lisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások át-

Tematikai egység 1.évf. 

    

   2.évf. 
 

Vizuális kifejezőeszközök- Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
horizontálisan beépül a 

többi témakörbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantasia, képzelet, szemé-

lyes élmények 
28+4 28+4 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 6 

Természetes és mesterséges környezet – valós és kitalált tárgyak 10 10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környeze-

tünk 
12 12 

Összesen 68+4=72 68+4=72 
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élésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 

a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghaté-

konyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul. 

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létreho-

zott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 

tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fej-

lesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításá-

nak fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára 

büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. 

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizu-

ális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 

XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommu-

nikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőmű-

vészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalko-

tással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember ter-

vezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran 

kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E 

részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen van-

nak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakor-

latközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló 

gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munká-

ját szolgálja. 

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása. 

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 

a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkal-

mazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a 

kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális in-

formáció feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlé-

let kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további 

cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az 

épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságá-

nak fejlesztése. 

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális prob-

lémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, 

kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, 

mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges 

elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás 

megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önérté-

kelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló 

és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie 

a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül 

fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket 
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gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényessé-

get kialakító hatása működik. 

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogal-

mazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyer-

hető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális 

elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – 

kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltéte-

le. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A 

vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk fel-

dolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző ta-

nulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos 

tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan ta-

nulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a ta-

nulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megis-

merjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A 

digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs for-

mák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fej-

leszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti 

nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési for-

ma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs le-

hetőségek körét is tágítja. 

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikáci-

ós formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 

digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésé-

vel. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 

gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 

tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 

érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan 

lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem 

látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói szemé-

lyiség fejlesztése. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a ma-

gasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 

gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége 

van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális 

kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások 

bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 
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A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 

társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékeny-

ségi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felis-

meréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik 

a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémameg-

oldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a 

feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműkö-

désével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy 

befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a 

közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megol-

dás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 

foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetí-

tésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában 

megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotá-

sokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legye-

nek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív 

alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, álta-

lánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának. 

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság figye-

lembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterü-

letein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden 

témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat meg-

adott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális 

fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. 

A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek idő-

rendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalma-

san kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű alkal-

mazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A kerettantervi 

fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott követelmény 

pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet 

tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása természetesen az 

adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden fejlesztési sza-

kaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de a már beve-

zetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a fogal-

mak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját 

igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 



 

1281 

 

 

 

 

Vizuális kultúra – helyi tanterv 

1. évfolyam  

(heti 2 óra, évi 68+4=72 óra) 

Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy 

az alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat, érdek-

lődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, mely 

sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első két évfo-

lyam vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor képességfejlesztő célú feladatrendszerben jele-

nik meg. Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a gyerekeket a 

hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett mintázás és más, 

változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati készségfejlesztés 

folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább jártasság szintre 

eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő kommunikációs és mé-

diakörnyezet sajátosságait megismerjék és használják. 

Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének megalapo-

zása, mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos, motiváló, 

nagyrészt kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott képanyag 

formájában rejlik. 

Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, 

zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük 

kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának. 

A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi tárgykultúrá-

ból építkező tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy a gyerekek 

természetesnek éljék meg nemzeti sajátosságaink ismeretét. 

Az 1. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68+4=72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Órakeret 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan be-

épül a többi téma-

körbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmé-

nyek 
28+4=32 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 12 

Összes óraszám: 68+4=72 

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
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Javasolt óraszám: 

Az első két évfolyam fejlesztési folyamatát végig kísérő, rendre ismétlődő fejlesztési felada-

tokhoz óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és típusokat tar-

talmazza, melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő szakaszban, és az 

esetleg fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés érdekében rendre 

meg kell, hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb esetben nem ké-

peznek önálló produktumot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű 

feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmé-

nyek, kialakult érzések vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben 

(pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, tárgyalkotás). 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény 

részei, osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak raj-

za) célirányos megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott  in-

formációk pontos leírása és feldolgozása érdekében. 

− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, fe-

lület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális jellem-

zők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb for-

ma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok követke-

zetes felhasználása az  alkotómunka során. 

− Megadott szempontok alapján természeti és mesterséges tárgyak gyűjtése, megfigyelé-

se, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megjele-

nítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Órakeret: 28+4=32 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 

készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, , formáz, épít és a képet, tárgyat 

szövegesen értelmezi; 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, készít csoportmunkában, és élményeit szöve-

gesen megfogalmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 
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●  különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít; 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramati-

kus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszkö-

zökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest,  formáz, épít, és magyarázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei 

élmények (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális be-

mutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és 

térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és a  kita-

lált vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben) Szem-

léltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma, Sajdik 

Ferenc illusztrációi. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többala-

kos vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel. 

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges 

megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, em-

berábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner 

tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles na-

pok, népélet. 

− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált arcábrázo-

lás, térábrázolási képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag: Szentkorona 

zománcképei, Szent László legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry Kosztka Ti-

vadar tájképei. 

− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, kife-

jező jellegű plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky László: 

Verekedés után, E. Delacroix: Vihartól megrémült ló. 
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− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és 

gesztusokkal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A tapasz-

talatok felhasználása egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, differen-

ciált arc ábrázolás, kézábrázolás) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna Margit: Ré-

mület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 

Modigliani portréképei. 

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális illuszt-

ráció készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése 

hagyományos, ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások 

(karcolozott, faragott pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, ze-

nemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. 

rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapé-

ria, kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 

film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök felhaszná-

lásával (tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre ajánlott: 

Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975. 

− Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl. vo-

nalakkal, foltokkal, színekkel). 

Fogalmak 

történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, nép-

művészeti technikák, faragás 

Tantárgyi koncentráció: 

 Magyar nyelv és irodalom: Figyelem a beszélgetőtársra. Szöveg üzenetének, érzelmi tartal-

mának megértése. Ének-zene: emberi hang, tárgyak hangja, zörejek megkülönböztetése hang-

erő, hangszín, ritmus szerint, egyensúly-, ritmus- és térérzékelés. Erkölcstan: én magam, szű-

kebb környezetem, anyagok tulajdonságai, halmazállapot-változás. Matematika: változás ki-

emelése, az időbeliség megértése. 
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Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
Órakeret: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

● pontosan ismeri nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi tar-

talmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, betűsab-

lon, szókártya) és eszköz (pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok ér-

vényesítésével. 

− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári 

segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. pla-

kát, névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó 

tervezése). 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, pik-

togram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok fel-

használása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak kiegészí-

tése térbeli közlekedési táblákkal). 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. Vé-

leményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Koro-

na) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó munka során  (pl. tárgyalkotás dí-

szítményeként: huszárcsákó, párta). 

− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok ér-

telmezésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg, 

vagy csoportban. 

Fogalmak 

jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum 
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Tantárgyi koncentráció 

 Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 

Órakeret: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 

szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összeha-

sonlít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● adott cél érdekében fotót készít; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Régi magyar reklámok (pl.  “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott csir-

ke”, “Forgó morgó” stb.) megnézéséhez kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, 

kíváncsiság, félelem) megbeszélése és megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzo-

lás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A megbeszélés eredményeként a valóság és a 

képzelet megkülönböztetése. 

− Kis gyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések 

(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a kommuniká-

ciós célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével (pl. szín, 

képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban 

(pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott mozgóképi részlet hangulatának 

érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű példá-

inak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása cél-

jából. 

Fogalmak 
információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 

Matematika: tájékozódás térben, síkban, a tájékozódást segítő viszonyok. Technika és terve-

zés: jelzőtáblák. 
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Tantárgyi koncentráció 

Magyar nyelv és irodalom: Mesék, narratív történetek. Etika: Önkifejezés és önbizalom erősí-

tése. A fantázia jelentősége, használata, kitalált történet önmagáról (jellemábrázolás), mese-

szereplők osztályozása: jó-rossz tulajdonságokkal való azonosulási képesség vizsgálata, ön-

magára vetítése, kiscsoportos és páros rövid jelenetek kitalálása és bemutatása. 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
Órakeret: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vi-

zuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● adott cél érdekében fotót készít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének elem-

zése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés kép-

kockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálása“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, 

Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, 

félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével. 

− Rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások szemlélte-

tése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése 

Fogalmak 

           animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 

Tantárgyi koncentráció 

Magyar nyelv és irodalom: a szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatá-

ról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése. Alapvető erkölcsi, esztétikai fogal-

mak, kategóriák (szép, csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). Etika: önmaga megértése, mesék kap-

csolatrendszerének elemzése, mesei szereplők és tulajdonságaik (lent-fönt, jó-rossz), mese 

főhősének kiválasztása és a választás indoklása. 
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Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
Órakeret: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, készít csoportmunkában, és élményeit szöve-

gesen megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, kötöz, fűz, 

mintáz; 

● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszí-

tőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása. 

− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni ér-

telmező rajz készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, 

sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel 

technika: stencilezés, átrajzolás, színezés, nyomat). 

− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, 

gyöngyfűzés, agyagozás). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) 

egyszerű mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés 

érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata. 

− Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná tevő 

ékszer, hároméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból (pl.  

karton, hurkapálca, textil, gumi). 

− Dramatikus játék céljára ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”, “kő-

leves”) elkészítése természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható anyagokból (pl. 

textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, természetben talált anyagok) csoportmun-

kában is. 
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Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 

 

Tantárgyi koncentráció 

Technika és tervezés: Természeti, technikai környezet. Múlt megidézése. Testnevelés: térki-

töltő és térkihasználó gyakorlatok, mozgástechnikák, tánctechnikák. Matematika: Képzelet-

ben történő mozgatás. Hajtás, szétvágás síkmetszetek. Objektumok alkotása. 

 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 

Órakeret: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, tér-

kép – készít; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, 

megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, 

festés, mintázás, montázs). 

− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, sa-

ját szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. 

zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a tér 

áttervezése a tér jellemzőinek, stílusának vagy hangulatának megváltoztatása érdeké-

ben, csoportmunkában is. A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges 

magyarázata. 

− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 

ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés. 

Fogalmak 

építészet, műemlék, műemlékvédelem 

Tantárgyi koncentráció 
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 Technika és tervezés: Természeti, technikai környezet. Múlt megidézése. Matematika: Tes-

tek, síkidomok.. Objektumok alkotása. 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA – helyi tanterv 

2.évfolyam (heti 2 óra, évi 68+4=72 óra) 

 

Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének megalapo-

zása, mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos, motiváló, 

nagyrészt kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott képanyag 

formájában rejlik. 

Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, 

zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük 

kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának. 

A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi tárgykultúrá-

ból építkező tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy a gyerekek 

természetesnek éljék meg nemzeti sajátosságaink ismeretét. 

 

A 2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68+4=72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Órakeret 

Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

horizontálisan be-

épül a többi téma-

körbe 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmé-

nyek 
28+4=32 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 6 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 12 

Összes óraszám: 68+4=72 

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 

Javasolt óraszám: 

Az első két évfolyam fejlesztési folyamatát végig kísérő, rendre ismétlődő fejlesztési felada-

tokhoz óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és típusokat tar-

talmazza, melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő szakaszban, és az 

esetleg fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés érdekében rendre 

meg kell, hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb esetben nem ké-

peznek önálló produktumot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű 

feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmé-

nyek, kialakult érzések vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben 

(pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, tárgyalkotás). 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény 

részei, osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak raj-

za) célirányos megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott in-

formációk pontos leírása és feldolgozása érdekében. 

− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, fe-

lület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális jellem-

zők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb for-

ma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok követke-

zetes felhasználása az  alkotómunka során. 

− Megadott szempontok alapján természeti és mesterséges tárgyak gyűjtése, megfigyelé-

se, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megjele-

nítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények           

Órakeret: 28+4=32 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 

készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a 

képet, tárgyat szövegesen értelmezi; 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket:egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen megfo-

galmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

●  különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál 
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● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramati-

kus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszkö-

zökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magya-

rázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei 

élmények (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális be-

mutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és 

térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és a  kita-

lált vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben) Szem-

léltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma, Sajdik 

Ferenc illusztrációi. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többala-

kos vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel. 

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges 

megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, em-

berábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner 

tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles na-

pok, népélet. 

− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált arcábrázo-

lás, térábrázolási képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag: Szentkorona 

zománcképei, Szent László legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry Kosztka Ti-

vadar tájképei. 

− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, kife-

jező jellegű plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky László: 

Verekedés után, E. Delacroix: Vihartól megrémült ló. 

− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és 

gesztusokkal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A tapasz-

talatok felhasználása egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, differen-
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ciált arc ábrázolás, kézábrázolás) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna Margit: Ré-

mület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 

Modigliani portréképei. 

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális illuszt-

ráció készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése 

hagyományos, ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások 

(karcolozott, faragott pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, ze-

nemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. 

rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapé-

ria, kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 

film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök felhaszná-

lásával (tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre ajánlott: 

Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975. 

− Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl. vo-

nalakkal, foltokkal, színekkel). 

Fogalmak 

történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, nép-

művészeti technikák, faragás 

 

Tantárgyi koncentráció 

Magyar nyelv és irodalom: Figyelem a beszélgetőtársra. Szöveg üzenetének, érzelmi tartal-

mának megértése. Ének-zene: emberi hang, tárgyak hangja, zörejek megkülönböztetése hang-

erő, hangszín, ritmus szerint, egyensúly-, ritmus- és térérzékelés. Erkölcstan: én magam, szű-

kebb környezetem, anyagok tulajdonságai, halmazállapot-változás. Matematika: változás ki-

emelése, az időbeliség megértése. 
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Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
Órakeret: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

● pontosan ismeri államcímerünk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi tar-

talmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, betűsab-

lon, szókártya) és eszköz (pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes célok ér-

vényesítésével. 

− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári 

segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. pla-

kát, névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó 

tervezése). 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, pik-

togram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok fel-

használása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak kiegészí-

tése térbeli közlekedési táblákkal). 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. Vé-

leményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Koro-

na) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó munka során (pl. tárgyalkotás dí-

szítményeként: huszárcsákó, párta). 

− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok ér-

telmezésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg, 

vagy csoportban. 

Fogalmak 

jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum 
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Tantárgyi koncentráció 

 

Matematika: tájékozódás térben, síkban, a tájékozódást segítő viszonyok. Technika és terve-

zés: jelzőtáblák. 

 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 
Órakeret: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 

szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összeha-

sonlít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Régi magyar reklámok (pl. “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott csir-

ke”, “Forgó morgó” stb.) megnézéséhez kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, 

kíváncsiság, félelem) megbeszélése és megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzo-

lás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A megbeszélés eredményeként a valóság és a 

képzelet megkülönböztetése. 

− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések 

(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a kommuniká-

ciós célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével (pl. szín, 

képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban 

(pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott mozgóképi részlet hangulatának 

érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű példá-

inak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása cél-

jából. 

 

Fogalmak 

információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 
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Tantárgyi koncentráció 

 

Magyar nyelv és irodalom: Mesék, narratív történetek. Etika: Önkifejezés és önbizalom erősí-

tése. A fantázia jelentősége, használata, kitalált történet önmagáról (jellemábrázolás), mese-

szereplők osztályozása: jó-rossz tulajdonságokkal való azonosulási képesség vizsgálata, ön-

magára vetítése, kiscsoportos és páros rövid jelenetek kitalálása és bemutatása. 

 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
Órakeret: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vi-

zuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének elem-

zése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés kép-

kockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálása“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, 

Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, 

félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével. 

− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások 

szemléltetése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása önál-

ló alkotó munkában (pl. “pörgetős mozi”). 

Fogalmak 

animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 
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Tantárgyi koncentráció 

Magyar nyelv és irodalom: a szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatá-

ról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése. Alapvető erkölcsi, esztétikai fogal-

mak, kategóriák (szép, csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). Etika: önmaga megértése, mesék kap-

csolatrendszerének elemzése, mesei szereplők és tulajdonságaik (lent-fönt, jó-rossz), mese 

főhősének kiválasztása és a választás indoklása. 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
Órakeret: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és 

élményeit szövegesen megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 

kötöz, fűz, mintáz; 

● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszí-

tőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása. 

− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni ér-

telmező rajz készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, 

sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel 

technika: stencilezés, átrajzolás, színezés, nyomat). 

− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. szö-

vés, nemezelés, agyagozás). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) 

egyszerű mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés 

érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata. 

− Dramatikus játék jelmezelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészíté-

se természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír 

vagy műanyag hulladék, természetben talált anyagok) csoportmunkában is. 

− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konst-

ruálás papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával, 
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rajzolt szereplőkkel való kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Gé-

za: Cifra palota, Kecskemét, magyar várak képei. 

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 

 

Tantárgyi koncentráció 

Technika és tervezés: Természeti, technikai környezet. Múlt megidézése. Testnevelés: térki-

töltő és térkihasználó gyakorlatok, mozgástechnikák, tánctechnikák. Matematika: Képzelet-

ben történő mozgatás. Hajtás, szétvágás síkmetszetek. Objektumok alkotása. 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 
Órakeret: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, tér-

kép – készít; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, 

megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, 

festés, mintázás, montázs). 

− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, sa-

ját szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. 

zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a tér 

áttervezése a tér jellemzőinek, stílusának vagy hangulatának megváltoztatása érdeké-

ben, csoportmunkában is. A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges 

magyarázata. 

− A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak összegyűjtése 

(pl. park, iskola, vegyesbolt, templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és vi-
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zuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, montázs, 

talált tárgy átalakítás, makett). A gyűjtés segítségével a szűkebb lakóhely választott 

részletének makettezése vagy megépítése egyszerű anyagokból, a tér játékos bemuta-

tása érdekében, csoportmunkában is. 

− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 

ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés. 

Fogalmak 

építészet, műemlék, műemlékvédelem 

Tantárgyi koncentráció 

Technika és tervezés: Természeti, technikai környezet. Múlt megidézése. Matematika: Testek, 

síkidomok. Objektumok alkotása. 

 

 

HELYI TANTERV 
 

 

TESTNEVELÉS 

1-2. ÉVFOLYAM 
 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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TESTNEVELÉS 

 

Kerettanterv javasolt óraszámai 1-2. évfolyamon 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 26 

Kúszások és mászások 26 

Járások, futások 36 

Szökdelések, ugrások 26 

Dobások, ütések 20 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 36 

Labdás gyakorlatok 26 

Testnevelési és népi játékok 32 

Küzdőfeladatok és -játékok 30 

Foglalkozások alternatív környezetben 46 

Úszás 36 

Összes óraszám: 340 

 

Helyi tanterv (heti 5 óra) 

 

 

Témakör neve 1. évfolyam 2. évfolyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 15 13 

Kúszások és mászások 15 13 

Járások, futások 18 20 

Szökdelések, ugrások 13 16 

Dobások, ütések 10 10 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 18 18 

Labdás gyakorlatok 15 13 

Testnevelési és népi játékok 20 16 

Küzdőfeladatok és -játékok 15 20 

Foglalkozások alternatív környezetben 23 23 

Úszás 18 18 

Összes óraszám: 180 180 
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Testnevelés 

A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület, meglehetősen 

komplex célkitűzéssel. Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és 

szociális fejlődésének biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre 

nevelés célját valósítja meg, miközben az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat kompe-

tencia-összetevők fejlesztése is megtörténik. 

A testnevelés tantárgy a tanulókat a játék és a sporttevékenység, illetve a testedzés lehetősége-

inek és eljárásainak felhasználásával, a pedagógus személyes példamutató magatartásán ke-

resztül alakítja, formálja. Az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó ismeretek át-

adása, a szokások kialakítása az alapfokú oktatás kezdeti szakaszában a leghangsúlyosabb. Az 

alsó tagozat nevelő-oktató tevékenységében ezért kiemelkedő szerepe van a testnevelés tan-

tárgy tanításának, amit a szükséges képzettséggel rendelkező pedagógus végez. A tantárgy 

jelentőségét növeli, hogy a koordinációs képességek fejlesztésének szenzitív szakaszai nagy-

részt erre az életkorra tehetők. A tanulók természetes igényéből fakadó mozgásszükségletet 

úgy kell kielégíteni, hogy a mozgásműveltség kialakítása és fejlesztése mellett kiemelt szere-

pet kapjon a motoros képességek fejlesztése. A testnevelés meghatározó szerepet játszik a 

tanulók szokásrendjének, életvitelének kialakításában. Ebben a korban alapozható meg a 

mozgás és a mozgástanulás iránti pozitív attitűd, amely jelentősen hozzájárul az élethosszig 

tartó, egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel megvalósításához. Így válhat az egyén 

később a társadalom aktív tagjává. Az egészségfejlesztés területén a rendszeres higiéniai ala-

pok megismerése, elsajátításának igénye az egész nevelési-oktatási szakaszt végigkíséri. A 

szabadtéren, a természetközeli helyszíneken végzett rendszeres testmozgás szükségességének 

tudatosítása a környezet megismerésén keresztül járul hozzá a fenntartható jelen és jövő iránti 

elkötelezettséghez mint nevelési célhoz. 

A testnevelés kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élmény-

szerű tanulást. A gyors mozgástanulásnak, valamint a sportági mozgásformák elsajátításának 

alapfeltétele a természetes mozgások megszilárdulása. Ennek érdekében érvényesülnie kell a 

fokozatosság elvének. Az alapkészségek egyszerű végrehajtását gyakorolva jutunk el az ösz-

szetettebb helyzetekben történő végrehajtásig. A tanulási folyamat során érvényesülnie kell a 

sikerességnek, az örömteli mozgásos tevékenységnek, amely a játékkal, a játékos mozgásta-

nulással együtt kialakíthatja a testneveléshez, a testmozgáshoz fűződő pozitív érzelmi viszo-

nyulást. A játéktevékenység során is a könnyített szabályoktól haladunk az egyre nehezedő 

szabályok alkalmazása felé. 

Az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a játékos cselekvéstanulást helyezzük előtérbe. 

A differenciálás elvét alkalmazva juthatunk el oda, hogy minden tanuló a számára megszerez-

hető tudás legmagasabb szintjére jusson. Fontos, hogy a gyerekeket a követelmények erőkifej-

tésre késztessék, de ez ne vezessen kudarchoz, ne váljon kilátástalanná, és ne okozzon hátrá-

nyos megkülönböztetést. Ugyanakkor a tanulókat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy toleránssá 

váljanak a társaik gyengébb teljesítménye, esetleg testi és más fogyatékossága iránt. 
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Az alsó tagozatos testnevelés célja ‒ a prevenciót maximálisan figyelembe véve ‒ a tanulók 

mozgásműveltségének, mozgáskészségeinek, motoros képességeinek olyan szintre fejlesztése, 

hogy alkalmassá váljanak a sikeres mozgásos cselekvéstanulásra és testedzésre. Célként szol-

gál továbbá a diákok önismeretének fejlesztése, énképének, érzelmi-akarati készségeinek 

formálása, a szabálykövető magatartásminták kialakítása. A testnevelés a motoros képességek 

fejlesztésével hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek az életkoruknak és testi adottságaiknak meg-

felelő erővel, gyorsasággal és állóképességgel rendelkezzenek. Ugyanakkor korosztályuknak 

megfelelően fejlődik izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó és 

egyensúlyozó képességük. A mozgástanulás során elsajátítják a különböző futások, ugrások 

és dobások alaptechnikáit. Megtanulnak egyszerű támasz-, függés- és egyensúlygyakorlato-

kat. A lehetőségek függvényében elsajátítanak legalább egy úszásnemet. 

A küzdősportoknak kiemelt szerepük van a gyermek személyiségfejlesztésében. Az ember 

természetes küzdőmozgásain, húzáson, toláson, kiemelésen alapuló játékok és küzdőfeladatok 

során a gyermek megtanulja felbecsülni saját és társai erejét, változatos helyzetekhez alkal-

mazkodik, koncentrációja, tűrőképessége növekszik, miközben a győzelem és kudarc megélé-

sével azonnal értékelheti saját teljesítményét. 

A lelkierő, a kitartás, a küzdőképesség, a bátorság, a becsület, a fair play, az önuralom, a tisz-

telet, a társak iránt tanúsított tolerancia mind fejlesztés alatt állnak az egyszerű, játékos fela-

datmegoldások során. 

A tanulók mozgástanulásának személyiség-összetevőiben – az értelmi bevéséssel szemben – a 

mechanikus másolás dominanciája jellemző. Memóriájukban a szavak jelentésében rejlő in-

formáció helyett a tárgyakra emlékezés a meghatározó, míg a tananyag ok-okozati viszonyai-

ban a jelenségszintű megértés felülírja a logikai értelmezés alternatíváját. Figyelmük, kon-

centrálóképességük szétszórt, rövid ideig tart, így kiemelt szempont a változatos óraszervezési 

eljárások alkalmazása, melyben hangsúlyos szerepet kapnak a direkt módszertani eljárások. 

A testnevelés fő célja mellett részcél az 1–4. évfolyam körében megjelenő mozgásszervi el-

változásokkal rendelkező, belgyógyászati betegségekben szenvedő gyermekek testedzésének, 

mozgásműveltségük kialakításának biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség hely-

reállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és rendszeres végzése, a preventív szemlélet al-

kalmazása. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és ered-
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ményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe veszik 

az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált. 

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontos-

ság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a 

kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, 

amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fej-

leszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és 

karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmai-

nak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég csak 

a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére gondolni. A 

szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális tudás át-

fordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselek-

véses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a 

kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé 

a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A 

nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a 

gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló probléma-

megoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) 

változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. 

táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és tár-

sas kapcsolati kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges 

a szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciá-

kat. A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tan-

tárgy tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító ténye-

zők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközös-

séget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gya-

korlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja 

a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja 

értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek 

tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Az iskolai testnevelésóra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében – ame-

lyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen, illetve tartósan csökkent teljesítőképes-

ségű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó 

egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fej-

lesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés 

témakör. 
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A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túl-

súlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves rész-

ként való megjelenést a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a 

korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló téma-

körök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy 

minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az önál-

lóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra vonat-

kozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret meg-

határozásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

természetes mozgáskészségek és a sportági jellegű előkészítő mozgásformák kivitelezésének 

színvonala, valamint a motoros képességek területén a tanuló önmagához mért fejlődése. Az 

alsó tagozatos diákok életkori sajátosságához igazított pedagógiai eljárások egyik legfonto-

sabb eleme a pozitív tanulási légkört kialakító fejlesztő-formáló értékelés. A pszichomotoros 

teljesítmény az érzelmi-akarati tényezőkkel koherens egységet alkotva képezi a minősítés 

alapját. 

 

 

1-2. évfolyam 

Ahogy az első önálló lépések, úgy az 1-2. évfolyamon megélt testnevelésórák is meghatáro-

zóak a gyermek életében. Életkori sajátosság az ismeretszerzés, az alkotás, az önkifejezés és 

nem utolsósorban az örömérzet mozgáson keresztüli kifejeződése, megvalósulása. A tanulók 

már az első tanórákon megismerik a testkultúra alapjait: az öltözői és teremrend, a tiszta és 

megfelelő sportfelszerelés nélkülözhetetlenségét, az alapvető higiéniai követelményeket. Ezek 

az ismeretek ebben a szakaszban válnak a gyermek szokásrendjévé, mellyel a kulturális tuda-

tosság kompetenciái kialakulnak. Az óra szervezési kereteit adják az egyszerű rendgyakorlat-

ok, melyeken keresztül a tanulók megismerik és megtapasztalják a közösségben történő al-

kalmazkodás, a tolerancia és önfegyelem szociokulturális jelentőségét, ezzel megalapozva a 

következő iskolai szakaszok társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái eredmé-

nyes kialakításának lehetőségét. 

A testnevelés kerettanterv a korosztály számára a mozgásműveltség területén kiemelten fon-

tosnak tartja az alapvető helyváltoztató mozgások (járások, futások, szökdelések, ugrások, 

kúszások, mászások), a manipulatív tevékenységformák (dobások, ütések, labdás gyakorla-

tok) sokféle formában és eszközzel történő fejlesztését. A kivitelezést az egyszerűség és köny-

nyű megvalósíthatóság jellemzi. A gyakorlás során a versengéssel és egyéni megmérettetéssel 

szemben elsősorban a játékosság kerül előtérbe. Hangsúlyosak az alkalmanként változó, vé-

letlenszerűen kialakított csapatban történő játékos mozgásformák, ahol a különböző egyéni 

képességek kiegészítik egymást, így jelentősen csökken a kudarcélmény lehetősége. Ennek 

megvalósításában kiemelt szerep jut a Kölyök Atlétikai Program eszközrendszerének és mód-

szertanának. 
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Az egyszerű gimnasztika és torna jellegű gyakorlatok nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő 

testsémák, a téri tájékozódó képesség, a ritmusérzék és egyensúlyozó képesség alapjainak 

kialakítása. Ezek a képességek nemcsak a közvetlen mozgástanulás és -fejlesztés kellékei, 

hanem közvetett idegrendszeri hatásukon keresztül a kognitív területek fejlesztését is szolgál-

ják. 

A játékos formában végrehajtott küzdőgyakorlatok komplex kondicionális és koordinációs 

fejlesztő hatása megmutatkozik a kitartás, a fizikai erő fejlődésén túl az ügyesség, a kognitív 

koordinációs képességek, a leleményesség, a helyzetfelismerő és -megoldó képesség terén. 

Kiemelten fejlődik továbbá a tanulók szociális érzéke, kifejeződik az egymás iránti tolerancia, 

hiszen a tevékenység közben folyamatosan változó helyzetekhez kell alkalmazkodni úgy, 

hogy nem határozható meg előre a küzdelem kimenetele. A pillanatnyi erőviszonyok nem 

feltétlenül döntenek a győztes javára, hiszen az ügyesség, leleményesség, kitartás és önuralom 

szintén nagy szerepet játszanak a játék kimenetelében. A tanulók változatos érintő játékokon 

keresztül ismerkednek meg a test-test elleni küzdelem alapjaival, a fizikai kontaktussal, mely-

nek célja a fizikai kontaktus megszokása és természetessé válása. 

Ezen szenzitív időszak mozgásformája az úszás – mint az egész életen át preventív, rekreáci-

ós, kondicionális jelleggel is alkalmazható tevékenység. Ekkor kezdődik a vízhez szoktatás, 

melynek keretében az esetleges gátlások türelmes és játékos formában oldhatók. 

A testnevelési és népi játékok előtérbe helyezése teszi lehetővé, hogy később elsajátíthatók 

legyenek a labdajátékok és csapatsportok szabályrendszerei, jellegzetességei, technikai, takti-

kai alapjai. Az egyszerű játékokon keresztül kifejezésre kerülnek a személyes karakterek, jel-

lemvonások, ezzel nagyban elősegítve a tanulók megismerését. 

A korosztálynál feltétlenül figyelembe kell venni a koncentrációs képesség időbeli korláto-

zottságát. Az egyes tantervi követelmények kevésbé lehetnek egy-egy tanóra önálló fejezetei, 

inkább az egész tanéven át, többször, kisebb tételben ismétlődő elemek. Azt is szem előtt kell 

tartani, hogy az ismeretszerzés elsődlegesen vizuális jellegű és utánzáson alapul, ezáltal foko-

zott jelentősége van a bemutatásnak, a bemutattatásnak. 

A gyógytestnevelés testgyakorlataiban – a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett – 

hangsúlyosan jelenik meg a játékos mozgásformák, az utánzó kúszások és mászások, a test-

nevelési és népi játékok adaptív alkalmazása. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja ér-

zelmi-akarati erőfeszítéseit; 

− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
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− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag 

önálló és tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvésso-

rok kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához 

igazított sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások 

szimultán és egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító részt-

vevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű ma-

gatartás alapvető szabályait. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget 

kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 

− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt 

– mozgásanyagát; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen vé-

gez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget 

tenni egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 

 

1.évfolyam 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre; 
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 tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, vég-

rehajtásának megismerése 

2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres végre-

hajtása 

Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó gyakor-

lása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kézi szer-

gyakorlatokkal 

A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, 

gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő vég-

rehajtása 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, 

babzsákgyakorlat, labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban köz-

lés, bemutatás, bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik és elsajátít-

ják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegsé-

gük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájá-

rulnak a biológiailag helyes testtartás és a helyes légzéstechnika kialakításához. 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

(vízben is) között koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 

Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra 

vagy egyéb meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebes-

séggel (pl. lassított vagy szaggatott mozdulatokkal is) 

Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 

Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 

Kúszó és mászó csapatjátékok 

Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 

Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások kü-

lönböző irányokban 

Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 

Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése 

 

FOGALMAK 

utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fóka-

kúszás, katonakúszás, delfinúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 

 

A gyógytestnevelés-órán a kúszás és mászás feladatok a törzsizom erősítését szolgálják az 

egyszerű statikus utánzó mozgásoktól indulva a dinamikus, összetett kúszások-mászásokig, a 

korosztály számára megfelelő játékos formában. 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltéte-

lek, közegben között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alak-

ban, körben) és fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lé-

péshosszal, ritmussal, nyújtott és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartá-

sokkal 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb 

utánzó formákban (pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra szárazföldön és vízben is 

− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 
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− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus 

kartartásokkal 

− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással vízben is 

− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 

− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és 

ritmussal 

− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, 

sebesség, váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell 

a tanulók állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozá-

suk, illetve betegségük szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakor-

latok esetében. 

TÉMAKÖR:  Szökdelések, ugrások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

és  más közegben között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felüle-

tekre fel és le 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 

− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célte-

rületekbe, sportlétrába 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-

es szivacsra  

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 

FOGALMAK 

felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, 

leérkező hely, ritmus 
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A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén diffe-

renciált, egyénre szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesz-

tését. 

TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és 

haladás közben 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

− Alsó dobás két kézzel társhoz 

− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 

− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kéz-

ben lévő labda) segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 

FOGALMAK 

dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, 

fonák oldal 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát do-

bások, ütések elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgás-

műveltség kialakítása, a különböző ütős sportok adaptált alkalmazása. 

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensú-

lyozási képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 

− A helyes testtartás tudatosítása 

− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás 

előre, hátra, tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvé-

sekkel 

− Függésben alaplendület 

− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 

− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző 

testrészek használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyze-

tekben, valamint egyéb utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 

támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy cso-

portban 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, 

láb- és kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó fogástá-

volságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

FOGALMAK 

egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, „csi-

kórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajá-

rás, medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gya-

korlatok nélkül a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával a törzsizom-

zat fejlesztése révén pozitív változások érhetők el az egészségi állapotban. 

TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 
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− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak 

elsajátítása 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapá-

si feladatok a távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különbö-

ző testhelyzetekben és különböző irányokba történő mozgással 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe 

vagy változó irányokba 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi 

alapok) 

− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó 

érintések alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufi-

val) 

− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, 

csoportos versengések 

− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 

FOGALMAK 

mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, 

labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozá-

sok, betegségek javulása elősegíthető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével. Azon lab-

dás testnevelési és sportjátékok megismerése, elsajátítása ajánlott, amelyeket a tanuló a beteg-

ségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is gyakorolhat. 

TÉMAKÖR:  Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgás-

formákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítá-

sa, a játéktér határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltozta-

tások, mély súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nél-

küli megvalósítása 

− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó 

ismeretek elsajátítása, feladatainak gyakorlása 

− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakor-

lása 

− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzéke-

lését, az egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi já-

tékok, valamint változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok 

gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre 

épülő, változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres al-

kalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok 

(pl. váltó- és sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gya-

koroltatása egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszáza-

lékának csökkentésére időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

− A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a csoport 

tagjaival való érintkezés szabályainak gyakorlása 

− Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test oldaliságára, vala-

mint az alaklátásra vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri tájékozódó képesség fejleszté-

se 

− Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés képességé-

nek fejlesztése 

FOGALMAK 
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szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadá-

lyokkal, ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, ame-

lyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti 

az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és 

testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-

megelőzési szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet való-

sít meg. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakí-

tását elősegítő páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű ké-

pességfejlesztő feladatokkal 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsasá-

got, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és 

csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő 

végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok 

során 

− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének meg-

ismerése 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló 

helyzetekből, a test különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 

FOGALMAK 

húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, 

asszertivitás, közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a küzdőfeladatokat és játékokat, ame-

lyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti 

az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és 

testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazásá-

ra, végrehajtására. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése 

− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése 

− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása 

− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 

− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 

− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás) 

FOGALMAK 

időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, 

túrázás, tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem 

A gyógytestnevelés-órán a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elvál-

tozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan test-

gyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. 

A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a 

rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irá-

nyú megváltozását. 

TÉMAKÖR: Úszás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A 

megfelelő óraszám eléréséhez az alsó tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. 

Ebben az esetben az úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó tagozat óra-

számait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az öltözői rend és az uszodai magatartás kialakítása 

− A helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség fejlesztése 

− Az állóképesség, a monotóniatűrés fejlesztése 

− Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakítása, növelése 

− A víz tulajdonságainak megismerése, valamint a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók elsajátítása 

− A vízben végzett játékok, mozgások megszerettetése 

− A szárazföldön végzett rávezető és célgyakorlatok elsajátítása és helyes végrehajtása 
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− Vízhez szoktató gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 

− Vízhez szoktatás időszakában sikerélmény biztosítása 

− Lebegések, merülések végrehajtása segítséggel és segítség nélkül 

− Siklások elsajátítása hason, háton, deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz nélkül 

− Egyszerű vízbeugrások (talpas ugrás) karikákba, lebegő tárgyak felett, segítséggel és se-

gítség nélkül 

− Egy választott úszásnem megtanulása és folyamatos gyakorlása 

− A választott úszásnem lábtempójának gyakorlása deszkával és deszka nélkül / eszközzel 

és eszköz nélkül 

− A választott úszásnem kartempójának gyakorlása 

− A választott úszásnem kar- és lábtempójának, ritmusának összehangolása, gyakorlása 

− Vízben végezhető játékok tanulása és végzése 

− Segédeszközök felhasználásával a tanulási folyamat hatékonyságának növelése 

FOGALMAK 

csúszásveszély, lebegés, merülés, siklás, mélyvíz, levegővétel, vízbe fújás, talpas ugrás, kar-

tempó, lábtempó, hátúszás, gyorsúszás, mellúszás, segítségnyújtás, úszódeszka, súlyponteme-

lő bója, polifoam rúd. 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a techni-

kacsiszoló és egyéb vízben végzett gyakorlatok segítségével lehetővé válik a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően
6
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgás-

formákat; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában; 

                                                 
6 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott intéz-

ményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. 

A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelé-

sen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 
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− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazot-

tan, annak szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon 

kívül az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása 

Egyszerűbb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, 

majd anélkül 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok kiterjesztését szolgáló tevékenységek 

elsajátítása, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) moz-

gások megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 

helyes testtartás, testséma 

 

 

2. évfolyam 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltéte-

lek, közegben között koordináltan hajtja végre; 

 tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, vég-

rehajtásának megismerése 

2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres végre-

hajtása 

Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó gyakor-

lása 

Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban, közegben 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kézi szer-

gyakorlatokkal 

A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, 

gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő vég-

rehajtása 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, 

babzsákgyakorlat, labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban köz-

lés, bemutatás, bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik és elsajátít-

ják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegsé-

gük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájá-

rulnak a biológiailag helyes testtartás és a helyes légzéstechnika kialakításához. 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltétel-

ekés közegben között koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 

Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra 

vagy egyéb meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebes-

séggel (pl. lassított vagy szaggatott mozdulatokkal is) 

Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 
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Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 

Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 

Kúszó és mászó csapatjátékok 

Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 

Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások kü-

lönböző irányokban 

Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 

Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése 

 

FOGALMAK 

utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fóka-

kúszás, katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 

 

A gyógytestnevelés-órán a kúszás és mászás feladatok a törzsizom erősítését szolgálják az 

egyszerű statikus utánzó mozgásoktól indulva a dinamikus, összetett kúszások-mászásokig, a 

korosztály számára megfelelő játékos formában. 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alak-

ban, körben) és fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lé-

péshosszal, ritmussal, nyújtott és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartá-

sokkal 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb 

utánzó formákban (pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra szárazföldön és vízben is 

− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus 

kartartásokkal 

− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással 

− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 

− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 
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− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és 

ritmussal 

− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, 

sebesség, váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell 

a tanulók állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozá-

suk, illetve betegségük szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakor-

latok esetében. 

TÉMAKÖR:  Szökdelések, ugrások 

JAVASOLT ÓRASZÁM:13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 

− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felüle-

tekre fel és le 

− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 

− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célte-

rületekbe, sportlétrába 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-

es szivacsra 

− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 

− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 

FOGALMAK 

felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, 

leérkező hely, ritmus 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén diffe-

renciált, egyénre szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesz-

tését. 
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TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 

− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és 

haladás közben 

− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

− Alsó dobás két kézzel társhoz 

− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 

− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kéz-

ben lévő labda) segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 

FOGALMAK 

dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, 

fonák oldal 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát do-

bások, ütések elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgás-

műveltség kialakítása, a különböző ütős sportok adaptált alkalmazása. 

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensú-

lyozási képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 

− A helyes testtartás tudatosítása 

− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 

− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás 

előre, hátra, tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 

− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvé-

sekkel 

− Függésben alaplendület 
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− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 

− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző 

testrészek használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyze-

tekben, valamint egyéb utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 

támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy cso-

portban 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, 

láb- és kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó fogástá-

volságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

FOGALMAK 

egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, „csi-

kórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajá-

rás, medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gya-

korlatok nélkül a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával a törzsizom-

zat fejlesztése révén pozitív változások érhetők el az egészségi állapotban. 

TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak 

elsajátítása 

− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapá-

si feladatok a távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különbö-

ző testhelyzetekben és különböző irányokba történő mozgással 
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− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe 

vagy változó irányokba 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi 

alapok) 

− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó 

érintések alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufi-

val) 

− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, 

csoportos versengések 

− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 

FOGALMAK 

mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, 

labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozá-

sok, betegségek javulása elősegíthető az izomzat, motoros képesség fejlesztésével. Azon lab-

dás testnevelési és sportjátékok megismerése, elsajátítása ajánlott, amelyeket a tanuló a beteg-

ségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is gyakorolhat. 

TÉMAKÖR:  Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgás-

formákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 

− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítá-

sa, a játéktér határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltozta-

tások, mély súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nél-

küli megvalósítása 
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− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó 

ismeretek elsajátítása, feladatainak gyakorlása 

− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakor-

lása 

− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzéke-

lését, az egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi já-

tékok, valamint változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok 

gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre 

épülő, változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres al-

kalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok 

(pl. váltó- és sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gya-

koroltatása egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszáza-

lékának csökkentésére időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

− A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a csoport 

tagjaival való érintkezés szabályainak gyakorlása 

− Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test oldaliságára, vala-

mint az alaklátásra vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri tájékozódó képesség fejleszté-

se 

− Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés képességé-

nek fejlesztése 

FOGALMAK 

szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadá-

lyokkal, ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, ame-

lyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti 

az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és 

testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-

megelőzési szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet való-

sít meg. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakí-

tását elősegítő páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű ké-

pességfejlesztő feladatokkal 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsasá-

got, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és 

csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő 

végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok 

során 

− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének meg-

ismerése 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló 

helyzetekből, a test különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 
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húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, 

asszertivitás, közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt, vívótávolságok, kitörés, szúrás védés 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a küzdőfeladatokat és játékokat, ame-

lyek alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti 

az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és 

testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő alkalmazásá-

ra, végrehajtására. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése 

− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése 

− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása 

− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 

− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 

− szabadtéri vizes játékok elsajátítása 

− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  

− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, vízilabda, korcsolyázás)  

FOGALMAK 

időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, 

túrázás, tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem 

A gyógytestnevelés-órán a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elvál-

tozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan test-

gyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. 

A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a 

rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irá-

nyú megváltozását. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A 

megfelelő óraszám eléréséhez az alsó tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. 

Ebben az esetben az úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó tagozat óra-

számait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az öltözői rend és az uszodai magatartás kialakítása 

− A helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 

− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség fejlesztése 

− Az állóképesség, a monotóniatűrés fejlesztése 

− Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakítása, növelése 
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− A víz tulajdonságainak megismerése, valamint a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi 

tudnivalók elsajátítása 

− A vízben végzett játékok, mozgások megszerettetése 

− A szárazföldön végzett rávezető és célgyakorlatok elsajátítása és helyes végrehajtása 

− Vízhez szoktató gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 

− Vízhez szoktatás időszakában sikerélmény biztosítása 

− Lebegések, merülések végrehajtása segítséggel és segítség nélkül 

− Siklások elsajátítása hason, háton, deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz nélkül 

− Egyszerű vízbeugrások (talpas ugrás) karikákba, lebegő tárgyak felett, segítséggel és se-

gítség nélkül 

− Egy választott úszásnem megtanulása és folyamatos gyakorlása 

− A választott úszásnem lábtempójának gyakorlása deszkával és deszka nélkül / eszközzel 

és eszköz nélkül 

− A választott úszásnem kartempójának gyakorlása 

− A választott úszásnem kar- és lábtempójának, ritmusának összehangolása, gyakorlása 

− Vízben végezhető játékok tanulása és végzése 

− Segédeszközök felhasználásával a tanulási folyamat hatékonyságának növelése 

FOGALMAK 

csúszásveszély, lebegés, merülés, siklás, mélyvíz, levegővétel, vízbe fújás, talpas ugrás, kar-

tempó, lábtempó, hátúszás, gyorsúszás, mellúszás, segítségnyújtás, úszódeszka, súlyponteme-

lő bója, polifoam rúd. 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a techni-

kacsiszoló és egyéb vízben végzett gyakorlatok segítségével lehetővé válik a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően
7
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgás-

formákat; 

                                                 
7 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott intéz-

ményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. 

A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelé-

sen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 
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− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

− A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazot-

tan, annak szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon 

kívül az alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása 

Egyszerűbb korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos végrehajtása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, 

majd anélkül 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok kiterjesztését szolgáló tevékenységek 

elsajátítása, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) moz-

gások megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

FOGALMAK 

helyes testtartás, testséma 

 

 

HELYI TANTERV 
 

MATEMATIKA 

3-4. ÉVFOLYAM 
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MATEMATIKA 

Kerettanterv javasolt óraszámai 3-4. osztály számára 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 6  

Rendszerezés, rendszerképzés 10  

Állítások 8  

Problémamegoldás 10  

Szöveges feladatok megoldása 16 

Szám és valóság kapcsolata 8  

Számlálás, becslés 10  

Számok rendezése 6  

Számok tulajdonságai 17 

Számok helyi értékes alakja 12 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 

Alapműveletek értelmezése 6 

Alapműveletek tulajdonságai 8 

Szóbeli számolási eljárások 12 

Fejben számolás 15 

Írásbeli összeadás és kivonás 12 

Írásbeli szorzás és osztás 12 

Törtrészek 10 

Negatív számok 6 

Alkotás térben és síkon 12 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 

Transzformációk 8  

Tájékozódás térben és síkon 6  

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 18 

Adatok megfigyelése 6 

Valószínűségi gondolkodás 6  

Összes óraszám: 272 
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Helyi tanterv 

 

Témakör neve 3. évf. 4. évf 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 3 3 

Rendszerezés, rendszerképzés 5 5 

Állítások 4 4 

Problémamegoldás 5 5 

Szöveges feladatok megoldása 8 8 

Szám és valóság kapcsolata 4 4 

Számlálás, becslés 5 5 

Számok rendezése 3 3 

Számok tulajdonságai 9 8 

Számok helyi értékes alakja 6 6 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 11 9 

Alapműveletek értelmezése 3 3 

Alapműveletek tulajdonságai 4 4 

Szóbeli számolási eljárások 6 (+2) 6 (+2) 

Fejben számolás 8 7 

Írásbeli összeadás és kivonás 8 (+3) 4 (+3) 

Írásbeli szorzás és osztás 6 (+3) 6 (+3) 

Törtrészek 4 6 

Negatív számok 2 4 

Alkotás térben és síkon 6 6 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 5 7 

Transzformációk 3 5 

Tájékozódás térben és síkon 3 3 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felisme-

rése 
9 9 

Adatok megfigyelése 3 3 

Valószínűségi gondolkodás 3 3 

Összesen 144 óra 144 óra 
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3-4. évfolyam 

 
Az első két évet meghatározó alapozó tevékenységek folytatása mellett ebben az időszakban 

fokozatosan több szerepet kapnak a fogalmi gondolkodást előkészítő megfigyelések, az össze-

függések felfedeztetése, a képi információk feldolgozása és az általánosítás. A tanulók egyre 

önállóbban értelmezik a hallott, olvasott matematikai tartalmú szövegeket, és maguk is alkot-

nak ilyeneket szóban és írásban. 

A kapcsolatok, összefüggések, feltételezések és magyarázatok felismerése és értelmezése 

hozzátartozik a fogalmak építéséhez és egyben a kreatív, problémamegoldó és logikai gon-

dolkodás fejlődéséhez. A tanulási folyamat szerves részeként nagy szerepet kap a vélemények 

megfogalmazása, meghallgatása, ütköztetése. A tanulók munkájának értékelésében hangsúlyt 

kap az önismeretet és önértékelést alakító szempontok tudatosítása. Mindezek segítik a tanu-

lókat a felső tagozatba lépéskor az átmeneti nehézségek leküzdésében. 

A kis számok körében – az első két évfolyamon – megkezdett számfogalom-alakítást tovább 

erősítjük a nagyobb számkör segítségével, és tapasztalatot szerzünk a nagyobb számokról. 

Emellett tevékenységeket végzünk a tört számok és a negatív számok fogalmának alapozásá-

ra. 

Fontos továbblépés, hogy a 4. évfolyam végére rutinszerűvé válik az alapműveletek végzése a 

100-as számkörben. 

A mérési tapasztalatok gazdagodnak, de még mindig a mennyiségek helyes képzetének kiala-

kítása a fontos. Az eszköz nélküli átváltás nem követelmény. 

A tanulók a geometriai feladatok során is egyre önállóbban és pontosabban meg tudják fo-

galmazni észrevételeiket, jellemezni tudják alkotásaikat. Negyedik évfolyam végére a sok 

tevékenység eredményeként bizonyos fogalmakról biztos tapasztalattal rendelkeznek, melyek-

re szükségük lesz a felső tagozaton. 

A 3–4. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 272 óra. A témaköröknél megadott 

óraszámokba szükség esetén bele kell építeni az ismeretszerzés mellé a differenciált fejlesz-

tést (felzárkóztatást, tehetséggondozást), a játékos gyakorlást és a számonkérést is. 
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3. évfolyam 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhe-

tő tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó 

tulajdonsággal jellemez; 

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző 

tulajdonságait, elrendezését, helyzetét; 

 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között; 

 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak elté-

rő tulajdonságát; 

 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal 

rendelkező összes elemet; 

 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket; 

 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a 

tulajdonság tagadásával; 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint; 

 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő 

helyre kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja; 

 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „minde-

gyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű sza-

vakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott 

elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Barkochbázás konkrét tárgyak kirakása nélkül 
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 Barkochba játékokban minél kevesebb kérdésre törekvés 

 Személyek, tárgyak, képek, alakzatok, jelek, számok válogatása választott vagy adott 

szempont, tulajdonság szerint 

 Elkezdett válogatások esetén az elemek közös tulajdonságának felismerése, a válogatás 

szempontjának megfogalmazása; címkézés, a felismert szempont alapján a válogatás foly-

tatása 

 A halmazba nem való elemek esetén az elemek tulajdonságainak tagadása, a logikai 

„nem” használata 

 Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem kör 

 Válogatások kétszer kétfelé (két szempont szerint) tárgyi tevékenységgel; az egy helyre 

kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságainak keresése, értése: a logikai „nem” és a 

logikai „és” 

 Két halmaz közös részének jellemzése logikai „és”-sel 

 Elemek elhelyezése halmazábrában, a halmazábra egyes részeinek jellemzése, például 

piros, de nem háromszög; se nem piros, se nem háromszög 

 A kétszer kétfelé (két szempont szerint) válogatás ábrázolása Venn-diagramon 

 Konkrét halmazok közös részéből elemek felsorolása 

 Két szempont egyidejű figyelembevétele, például: háromjegyű és számjegyeinek összege 

8; tükrös és négy szöge van 

 A logikai „és” helyes használata két halmaz közös részének jellemzésére 

FOGALMAK 
logikai „nem”, logikai „és” 

Javasolt tevékenységek 

 Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például egyszerű 

barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő kitalálására, kapcso-

lati barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása hazudósan is 

 Játék tanulók által csoportban készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított 

tartalommal 

 Játék tanulók által csoportban készített logikai kártyacsomaggal 

 „Ország, város” játék számokkal: egy-egy oszlopnak egy-egy számtulajdonság felel meg; 

sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú számok előállítása 

 „Kapuőr” útválasztó játék két kapuőrrel 

 „Ki jut a várba?” játék 

 Játék logikai lapokkal 

 Tanulók, tárgyak válogatása két tulajdonság szerint két külön hulahoppkarikába, mindkét 

tulajdonsággal rendelkező elemek helyének keresése, tanulói ötlet alapján a hulahoppkari-

kák összehúzása (metszetképzés) 

 Tárgyak, képek, alakzatok, számok válogatása két tulajdonság szerint papírlapra és ma-

dzagkarikába, mindkét tulajdonsággal rendelkező elemek helyének keresése, a papírlappal 

és a madzagkarikával metszetképzés 
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TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem 

sem; 

 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is; 

 sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint; 

 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként 

használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot; 

 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást; 

 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 

 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű kész-

let hiányzó elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elemek sorozatba rendezése az egyező és eltérő tulajdonságok száma alapján (például: a 

szomszédos elemek pontosan egy tulajdonságban különbözzenek) 

 A válogatás, osztályozás, rendszerezés alkalmazása más tantárgyak tanulásakor 

 Alkalmilag összeállított készletek és különféle teljes logikai készletek elemeinek egy vagy 

több szempont szerinti válogatása, rendszerezése tevékenységgel, mozgással 

 Adott halmaz elemeinek rendszerezése megadott szempont szerint, különböző módsze-

rekkel, például: táblázat, fadiagram, ágrajz 

 Teljes rendszert alkotó legfeljebb 48 elemnél a hiány felismerése a rendszerezés elvégzése 

után 

 Az összes, a feltételeknek megfelelő alkotás felsorolása egyszerű esetekben: 2-3 feltétel 

esetén, kis elemszámú problémánál 

Javasolt tevékenységek 

 Logikai lapokból „kígyó” vagy „háló” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 

eltérő tulajdonsággal 

 „Királyos játék” logikai lapokkal 

 Logikai készlet elemeinek körberakása egy különbséggel 
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 Két elem között további elemek segítségével útvonal építése a szomszédos elemekre vo-

natkozó feltétel alapján 

 3×3-as, 4×4-es táblázatba elemek rendezése feltételek alapján, például legyen közös tulaj-

donság soronként; lerakott elemek átrendezése; hiányzó elemek pótlása 

 Úthálózaton való végighaladás: az elágazásokba útjelző táblákat rakunk a logikai készlet 

elemeinek tulajdonságai szerint; az úthálózatot a gyerekek végigjárják kezükben egy logi-

kai elemmel; a megfelelő helyre kell érkezniük; az úthálózatot lerajzolják ágrajzként, a sa-

ját útvonalukat jelölik 

 „Elvitte a szarka” játék, hiányzó elemek megtalálása 

 Egyszerű logikai készlet készítése csoportmunkában, például tejfölös poharakból; faágak-

ból; spárgákból 

 Logikai készlet elemeiből feltételeknek megfelelő összes elem kiválasztása, ágrajz kiegé-

szítése, alkotása 

 Szendvicsek készítése – összes lehetőség kirakása 

 Sorba rendezős feladat: sorban mindenki rak egy új lehetőséget, például 2 piros, 2 kék 

gyöngyöt fűz fel fogpiszkálóra, úgy, hogy számít a sorrend; ha nem tud rakni, passzol, aki 

jót rakott, kap egy zsetont, aki olyat rak, ami már volt, visszaad egy zsetont; amikor már 

senki sem tud rakni, közösen megbeszélik, hogy miért nincs több a kirakott elemek rend-

szerezésével 

 Geometriai alkotások során az adott feltételeknek megfelelő alkotások gyűjtése, rendsze-

rezési szempontok keresése tanítói segítséggel, például tetromino elemeinek megalkotása; 

3×3-as pontrácson különböző háromszögek alkotása 

TÉMAKÖR: Állítások  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „minde-

gyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű sza-

vakat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó meg-

fogalmazást; 

 hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból; 

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat; 

 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adott konkrét helyzetről köznyelvi és matematikai tartalmú állítások megfogalmazása 

szabadon és irányított megfigyelések alapján 

 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának és hamisságának eldöntése 

 Adott halmazra és egyes részeire vonatkozó állítások megfogalmazása 

 Halmazra és a halmaz részhalmazaira vonatkozó állítások igazságának eldöntése 

 Igaz és hamis állítások alátámasztására példák és ellenpéldák keresése, felsorolása 

 Személyekre, tárgyakra, formákra, számokra vonatkozó hiányos állítások kiegészítése 

igazzá, nem igazzá; kis elemszámú alaphalmazon az összes igazzá tevő elem, elempár 

megkeresése  

 Lezárt hiányos állítások igazságának megítélése 

Javasolt tevékenységek 

 „Telefonos” játék 

 „Rontó” játék 

 „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, 1 hamisat, 2 igazat; a töb-

bieknek ki kell találni, melyik a hamis 

 Papírcsíkon egy olyan állítás szerepel, amely két helyen is hiányos, a hiányt konkrét do-

bozok jelzik; a mondat kiegészítése azzal, hogy a dobozokba elemeket választunk, példá-

ul: „A … rúd hosszabb, mint a … rúd”, olyan rúdpárok keresése, amelyek igazzá teszik a 

mondatot, illetve amelyek hamissá 

 „Mastermind” játék színekkel és számokkal 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

 az értelmezett problémát megoldja;  

 a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint vissza-

felé is elvégzi; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi;  

 kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges fela-

datokat; 

 egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzet felismerése, 

arra megoldás keresése 
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 Hiányzó információk pótlása méréssel, számlálással, információgyűjtéssel 

 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

 A kapott megoldás visszahelyezése a szituációba, a megoldás értelmezése 

 Ellenőrzés: a kapott megoldás megfelel-e a megadott feltételeknek 

 Kérdésfeltevés a problémahelyzet kapcsán 

 Többlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is 

 Visszafelé gondolkodással következtetéses feladatok megoldása 

 Egyszerű következtetéses szöveges feladatok megoldása, például: tevékenységgel, ábra-

rajzolással, szakaszos ábrázolással 

 Egyszerű gondolkodtató, logikai feladatok megoldásának keresése 

 Egy- és többszemélyes logikai játékban egy-két lépéssel előre tervezés 

 Többféle megoldási mód keresése, a különböző megoldási módok értékelése 

Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 A gyerekek hétköznapi életével kapcsolatos információk gyűjtése csoportokban, például 

menetrend, nyitvatartási idő, belépődíjak, árak, étteremben étlap, boltban árak 

 Adatok felhasználása csoportmunkában, például plakát tervezéséhez; képzelt interjú leját-

szásához 

 Kirándulás, kulturális program (múzeum-, színházlátogatás) tervezése: útiterv, költségek, 

időbeosztás, ismertetők 

 Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, absztrakt eszközökkel (korong, pálcika, 

kupakok, színes rudak), például „fejek-lábak” feladat, „megevett gombócok” feladat 

 Logikai rejtvények, történetek 

 „Gondoltam egy számot” 

 Nim játékok 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku-variációk, Gokigen Naname 

(Labirintusépítés), Kakuro (Számkeresztrejtvény), Hashiwokakero (Hídépítés), 

Grafilogika 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szitu-

ációt; 

 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai isme-

retei segítségével; 
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 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges fela-

datokat; 

 megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat; 

 megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat; 

 az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt; 

 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat; 

 a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva elle-

nőrzi a megoldást; 

 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget; 

 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveg önálló értelmezése 

 Hétköznapokban felmerülő matematikai tartalmú problémákkal kapcsolatos szöveges fe-

ladatok értelmezése, megoldása (például: bajnokság, időbeosztás, vásárlás, sütés-főzés) 

 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, rajzok-

kal önállóan 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése 

 Kérdés értelmezése, keresendő adatok azonosítása 

 Adatok különböző típusainak megkülönböztetése, például: felesleges, hiányos 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen szimbolikus rajz, matematikai 

modell segítségével, például művelet, táblázat, szakaszos ábra, nyíldiagram, halmazábra, 

sorozat 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása 

 Fordított szövegezésű feladatok értelmezése, megoldása 

 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, ellenőrzés 

 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkra, adott matematikai modellhez, szám-

feladathoz 

FOGALMAK 
felesleges adat 

Javasolt tevékenységek 

 Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre 

fókuszálva is 

 Hétköznapi helyzetekből matematikai tartalmú állítások megfogalmazása 

 Szétvágott szöveg egyes darabjainak értelmezése külön-külön, a darabok összerakása és 

értelmezése 

 „Mondd ugyanazt kicsit másképp, kicsit egyszerűbben”: szöveg átfogalmazása (egyre 

egyszerűbb alakra) láncban 
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 „Mi változott?” játék mondatokkal: változtatunk egy szót, toldalékot vagy a szavak sor-

rendjét; „Változott-e a szöveg értelme?” 

 „Egynyelvű szótár” játék: szómagyarázat, esetleg a letakart (nem értett) szó jelentésének 

kitalálása a szövegkörnyezetből 

 Szöveges feladatban leírt szituáció kirakása különböző eszközökkel, színes rudakkal 

 Többféle modell közül a megfelelők kiválasztása adott szöveges feladathoz 

 „Feladatküldés” szöveges feladatokkal: csoportonként adott helyzethez, képhez, modell-

hez szöveges feladat alkotása; a feladat továbbadása másik csoportnak, ami visszaküldi a 

megoldást; a feladatírók ellenőrzik 

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az 

elemszámok szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 1000-es 

számkörben; 

 helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat; 

 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámá-

val kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert meny-

nyiségekkel (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 1000-es 

számkörben; 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket; 

 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és 

írásban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Természetes szám darabszám, mérőszám és értékmérő tartalommal 1000-es számkörben 

 Számkörbővítések során valóságos tapasztalatszerzés a nagyobb számokról konkrét szám-

lálással, egyénileg és csoportosan végzett tevékenységekkel (például: 415 kukoricaszem, 

120 pálcika/gyerek, 451 db papír zsebkendő 100-as csomagolású papír zsebkendő segítsé-

gével kirakva) 

 Tapasztalatszerzés nagy számok mérőszámként való megjelenéséről a valóságban (példá-

ul: 451 cm, 451 mm, 451 g, 451 másodperc) 

 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összehasonlítása mérő-

számaik alapján, kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációk felismerése, megnevezése 1000-

es számkörben 

 A természetes számok körében a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezések helyes használata 
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 Mennyiségekre vonatkozó feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmak helyes 

használata 1000-es számkörben 

 A mennyiségi viszonyokat kifejező szavak, nyelvtani szerkezetek helyes használata 

 A mennyiségi viszonyokat kifejező szimbólumok helyes használata szóban és írásban 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Alakzatok rajzolása milliméterpapíron a vonalak mentén; „Hány kis négyzetből áll a beke-

rített rész?” 

 Különböző számok kivágása négyzethálós füzetből és milliméterpapírból is, például 347 

az 3 db 10×10-es négyzet, 4 db 10-es csík és 1 db 7-es csík (fektetve) 

 Mérések különféle mértékegységekben, a mérés pontosságának korlátai, szükséges mér-

tékegységek értő megválasztása, például „Mit mivel és miben mérjünk?”; iskolás gyere-

kek tömegét grammban mérni felesleges; füzet hosszát érdemes lehet milliméterben meg-

adni, de egy futópálya hosszát nem 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- 

és kimér a 1000-es számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal; 

 ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az 

egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számlálások egyesével, kerek tízesekkel, százasokkal oda-vissza 1000-es számkörben 

eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) és eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 1000-es szám-

körben 

 Becslés szerepének, korlátainak tudatosítása 

 Becslési módszerek ismerete, közelítő számítás, kerekítés, közelítés pontosítása, becslés 

finomítása, újrabecslés valóságos dolgokkal, mennyiségekkel gyakorlati helyzetekben 

(például vásárlás), számítások ellenőrzésekor 

 Becslések értékelése 

Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Nagy számok előfordulása mérőszámként: „Hány darab 5 forintos szükséges egymás mel-

lé rakva, egymásra rakva például 1 méterhez; 1 kg-hoz”; „1000 db 5 forintos milyen hosz-

szú egymás mellé rakva, milyen magas egymásra rakva, milyen nehéz, miben lehetne tá-

rolni, mennyi idő alatt lehetne leszámlálni ennyi darabot?”; „Mire elég 1000 másodperc? 

Mire elég 1000 perc?” 
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 Abakuszon, szorobánon számlálás 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, 

a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 

1000-es számkörben; 

 megnevezi a 1000-es számkör számainak egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, 

százasokra kerekített értékét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása művelettel megadott alakokban is (például: 

1000/2, 500·2, 1000–250): melyik nagyobb, mennyivel nagyobb, (körülbelül) hányszor 

akkora, hányada 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Számegyenes rajzolása a számok helyének jelölésével 1000-es számkörben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről; számok, műveletes alakban megadott számok (például: 

300–160, 40·20) helyének megkeresése a számegyenesen 1000-es számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése, helyük megtalálása a számegye-

nesen 

 Számok helyének azonosítása különböző tartományú és léptékű számtáblákon, például: 

300-tól 400-ig egyesével;  

 Számok egyes, tízes, százas szomszédainak ismerete 1000-es számkörben 

 Számok tízesekre, százasokra kerekítése 1000-es számkörben 

FOGALMAK 
százas számszomszéd, kerekítés 

Javasolt tevékenységek 

 „Kukás” játék három vagy négy dobókocka segítségével alkotott számokkal 

 Különféle módon megadott számok (például építőjáték-elemekkel, abakusszal, pénzzel) 

rendezése növekvő vagy csökkenő sorba 

 „Mi változott?” játék madzagra csipeszelt számokkal 

 Számok pontos helyének megtalálása egyre kisebb léptékű számegyenesek segítségével 

 Számegyenes léptékének meghatározása olyan számegyenesen, ahol ismert két szám, va-

lamint a köztük lévő egységek száma 
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TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra +folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

 ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, hétköznapi helyzetekben felismeri az 

ezekkel képzett számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok kifejezése művelettel megadott alakokkal 

 Párosság és páratlanság fogalmának értelmezése párosítással és két egyenlő részre osztás-

sal a 1000-es számkörben 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból kirakha-

tó számok megfigyelése és gyűjtése különféle eszközökkel végzett csoportosítások, építé-

sek, megfigyelések során 

 Számok jellemzése más számokhoz való viszonyukkal, például: adott számnál nagyobb, 

kisebb valamennyivel, adott számnak a többszöröse 

 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek egymás-

hoz való viszonya, számjegyeinek összege 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós játé-

kokban 

 A római számjelek közül az I, V, X jelek, valamint az ezekből képezhető számok írása, 

olvasása a hétköznapi helyzetekben, például: óra, keltezés, kerületek jelölése 

FOGALMAK 

három- és négyjegyű számok, római számok 

Javasolt tevékenységek 

 „Ország, város” játék számtulajdonságokkal 

 Számtulajdonságokra épülő bűvésztrükkök megismerése, megértése 

 Háromszögszámok, négyzetszámok kirakása például színes rudakkal, korongokkal, négy-

zethálón történő bekerítéssel, szöges táblán 

 „Hoci, nesze” játék 

 Római számokhoz kapcsolódó gyufarejtvények megoldása 

 

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle számrendszerek-

ben végzett tevékenységeivel; 
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 érti a számok százasokból, tízesekből és egyesekből való épülését, százasok, tízesek és 

egyesek összegére való bontását; 

 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 

 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 1000-ig. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Csoportosítások, beváltások tízes számrendszerben különféle eszközökkel a 1000-es 

számkörben, például előre csomagolt, illetve jól csomagolható tárgyakkal, pénzekkel 

 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 

 Leltárak készítése tízes számrendszerben az elvégzett tevékenységek alapján 1000-es 

számkörben 

 Számok százasokra, tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása, felismerése nem 

csak rendezett alakban eszközzel (például: pénz) és eszköz nélkül 

 Számok írása, olvasása helyiérték-táblázat alapján 

 A helyi értékek egymáshoz való viszonyának megértése 

 Számok számjegyeinek helyi, alaki és valódi értéke tapasztalatok alapján 

 Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmának ismerete 

 Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 1000-es számkör-

ben 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása hallás alapján és leírt jelük alapján 1000-es 

számkörben 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, százas, ezres, helyiérték-táblázat, tízes számrendszer 

Javasolt tevékenységek 

 Apró tárgyak csoportosítása, beváltása, leltározása tojásokkal, tojástartóval a számlálás 

megkönnyítésére 

 Apró tárgyak kifizetése legkevesebb érmével (1, 10, 100 és 1000 forintossal), például 

„Minden babszem 1 forint” 

 Leltározás alapján helyiérték-táblázat bevezetése 

 Tevékenységek Dienes-készlettel 

 Számok megjelenítése abakuszon, szorobánon 

 „Kukás” játék három vagy négy dobókockával alkotott számokkal 

 „Ki vagyok én?” játék számokkal, például a tízes helyi értéken 5, az egyes helyi értéken 

kettővel kisebb, a százasok helyén páratlan szám áll; a meghatározások fokozatosan ve-

zessenek a megoldáshoz 

 Letakart számjegyek esetén számok összehasonlítása 

 Számok valódi értékének változtatása a számjegyek felcserélésével, a változás irányának 

és mértékének meghatározása 
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TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtar-

talmat és időt; 

 helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes 

képzete van a mértékegységek nagyságáról; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegy-

ségei közül a következőket: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a 

hónapot, az évet; 

 ismer hazai pénzcímleteket 1000-es számkörben; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugya-

nannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való mérésekor kapott mérőszámait; 

 megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel; 

 területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

 Mennyiségek összemérése 

 Mérési módszerek alkalmazása 

 Mennyiségek becslése, kimérése, megmérése szabványmértékegységek közül a követke-

zőkkel: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

 Szabványos mérőeszközök használata 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok közti tájékozódás; időbeli relációt tartalmazó sza-

vak értő használata 

 Időpontok leolvasása különféle órákról, időtartamok meghatározása 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok kapcsolatai; időbeli relációt tartalmazó szavak 

értelmezése 

 Időpontok és időtartamok közötti összefüggés megértése 

 Különböző hazai és külföldi pénzek címleteinek megismerése 1000-es számkörben 

 Összefüggések megtapasztalása a mennyiségek nagysága, az egység nagysága és a mérő-

számok között 

 Mértékváltás eszköz segítségével 

 Nagyobb pénzek címleteinek felváltása, kisebb pénzek beváltása hazai pénzegységekkel 
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 Takarékosság fontosságának megértése elvégzett mérésekre alapozva (például: csöpögő 

csapból elpazarolt vízmennyiség; műanyag flakon térfoglalása a szelektív kukában eredeti 

méretben és összenyomva) 

 Síkbeli alakzatok kerületének becslése, mérése alkalmi és szabványegységekkel különféle 

eszközök segítségével (például: fonal, négyzetrács, vonalzó) 

 Síkbeli alakzatok területének becslése, mérése különféle alkalmi egységekkel való lefe-

déssel vagy darabolással (például: mozaiklapokkal, négyzetlapokkal) 

 A terület és kerület szavak értő használata 

FOGALMAK 

kerület, km, ml, cl, g, dkg 

Javasolt tevékenységek 

 Teli bevásárlószatyor tömegének becslése, mérése, kiszámolása 

 Kerület mérése, például az alakzat madzaggal való körbemérésével, az alakzat görgetésé-

vel félegyenesen 

 Szabálytalan és szabályos alakzatok lefedése például körlapokkal, mozaiklapokkal, négy-

zetlapokkal; lefedés után annak vizsgálata, hogy melyik fedi legpontosabban az alakzatot 

 Tenyér körberajzolása négyzethálón, a tenyér nagyságának becslése kis négyzetekben; kis 

négyzetek számlálása; a tenyér méretének meghatározása négyzetcentiméterben 

 Területfoglaló játékban a megszerzett területek „okos” számlálása 

 „Lefedő” játék: 10×10-es négyzetben felváltva téglalapokat fed le két játékos színes ru-

dakkal; 2 kockával dobnak; a dobott számok szorzata a lefedhető téglalap négyzeteinek 

száma; a téglalapot tetszőlegesen lehet lefedni úgy, hogy még beleférjen a nagy négyzet-

be, és illeszkedjen vagy egy korábbi téglalap oldalához, vagy a nagy négyzet oldalához 

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen értelmezi a 1000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a benn-

foglaló és az egyenlő részekre osztást; 

 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges 

feladathoz; 

 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal; 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

 megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

tényezők, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék; 

 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvé-

gez; 

 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti; 

 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Összeadás és kivonás értelmezései és kapcsolatuk 1000-es számkörben 

 Szorzás és osztás értelmezései és kapcsolatuk a 1000-es számkörben 

 Maradékos osztásra vezető tevékenységek végzése, feladatok megoldása 

 Műveletről szöveges feladat, ábra készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, szöveggel 

értelmezése 

 Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése  

 A műveletekben szereplő számok megnevezésének ismerete, megértése: tényezők, szor-

zat, osztandó, osztó, hányados, maradék 

 Zárójel használata konkrét esetekben megfogalmazott problémák leírásához, megoldásá-

hoz 

FOGALMAK 

tag, tényező, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék, maradékos osztás, zárójel 

Javasolt tevékenységek 

 Maradékos osztás lejátszása pénzekkel, részekre osztással 

 Adott kirakáshoz, ábrához többféle művelet keresése, leírása 

 Több műveletsor közül az adott szöveges feladathoz illő modell kiválasztása; műveletsor-

hoz szöveges feladat fogalmazása „feladatküldéssel” 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza 

konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 

 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordí-

tásával is; 

 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; ta-

gok és összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának követ-

kezményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti tulajdonságok megfigyelése tapasztalások során: tagok, tényezők felcserélhető-

sége, csoportosíthatósága; összeg, különbség szorzása, szorzat széttagolása 

 Műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges feladatokban, elle-

nőrzésnél 

 Hiányos művelet és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a művelet meg-

fordításával is 1000-ig 

 Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának megfigye-

lése; a tapasztalatok alkalmazása számolásnál 

 Műveletek közötti kapcsolatok megfigyelése; alkalmazása ellenőrzéshez és a számolási 

módok egyszerűsítésére 
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Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 „Babos” játék számokat képviselő papírlapokkal, színes rudakkal 

 Számépítések, például: célszám megközelítése adott számjegyekkel és műveleti jelekkel 

 Gondolt számmal való műveletvégzés: ha páros, el kell osztani 2-vel, ha páratlan, akkor 

meg kell szorozni 3-mal és hozzá kell adni 1-et; a műveletsort addig kell ismételni, amíg a 

végére nem érünk 

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 (+2) óra +folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

 érti a 10-zel, 100-zal való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban való jobbra, 

illetve balra tolódással, fejben pontosan számol a 1000-es számkörben a számok 10-zel, 

100-zal történő szorzásakor és maradék nélküli osztásakor; 

 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott ered-

ményt; 

 teljes háromjegyűek összegét, különbségét százasokra kerekített értékekkel megbecsüli, 

teljes két- és háromjegyűek egyjegyűvel való szorzatát megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 1000-es számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 1000-es számkör-

ben 

 A 100-as számkörben tanult számolási eljárások gyakorlása és analógiák alapján történő 

kiterjesztése a 1000-es számkörre kerek tízesekkel és kerek százasokkal való számolás so-

rán 

 A 10-zel, 100-zal való szorzás, osztás és a helyiérték-táblázatban való jobbra, illetve balra 

tolódás kapcsolatának megértése 

 Műveletek eredményének észszerű becslése, a becslés során kapott eredmény értékelése, 

alkalmazása 

 Teljes háromjegyűek összegének, különbségének százasokra kerekített értékekkel való 

becslése 

 Teljes két- és háromjegyűek egyjegyűvel való szorzatának becslése százasokra kerekített 

értékkel 

 Hétköznapi helyzetekben alkalmazható észszerű becslés megválasztása, a becslés pontos-

ságának ellenőrzése 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 
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Javasolt tevékenységek 

 Adott pénzösszeg kirakása valódi pénzekkel; a kirakás érméinek leltározása táblázatban; 

minden pénzérmének a tízszeres értékű pénzre cserélése, majd leltározása táblázatban; a 

balra tolódás és a vagyon tízszereződésének megfigyelése 

 Teljes három- vagy négyjegyű számok közelítő értékének helyettesítése színes rudakkal; 

az eredeti számok összegének és különbségének becslése színes rudak segítségével 

 Bevagdalt, hajtogatható kartonlappal az összeg közelítése az egyes helyi értékek fokozatos 

felfedésével 

 Szorzat kiszámítása az egyik tényező felezésével, a másik tényező kétszerezésével 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben; 

 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre osz-

tások eseteit a számok tízszereséig; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát; 

 fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélkü-

li osztás során; 

 fejben pontosan számol a 1000-es számkörben a 100-as számkörben végzett műveletek-

kel analóg esetekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszközök 

szükség szerinti használata feladatok során 

 Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása 

 A kisegyszeregy, annak megfelelő bennfoglalások és egyenlő részekre osztások emléke-

zetből való ismerete 

 Fejszámolás gyakorlása 100–as számkörben 

 Fejszámolás a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás 

során, például: szorzótáblák;  

 Fejszámolás a 1000-es számkörben kerek tízesekkel, százasokkal a 100-as számkörben 

végzett műveletekkel analóg esetekben, 

FOGALMAK 

kerek százas, kerek ezres 

Javasolt tevékenységek 

 „Céltáblára” lövések, például 6 lövés összegével 100-at kell elérni; a 37-esre kell „dobni” 

annyiszor, hogy az eredmény 400 és 700 között legyen 
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 „Számalkotó” játék írásbeli műveletekkel: írásbeli műveletekben szereplő számjegyek 

sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az nyer, aki a 

legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a 

felírt számaiból 

 Tanulók által készített játékok a számolás gyakorlásához 

 „Darts” játék során a pontok számolása, kiszállás lehetősége 

TÉMAKÖR: Írásbeli összeadás és kivonás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 (+3) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen végzi el az írásbeli összeadást, kivonást. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az írásbeli műveleti eljárások alapozása, megértése a számrendszeres gondolkodás to-

vábbépítésével és különféle eszközökkel 

 Az írásbeli összeadás algoritmusának fokozatos megismerése: továbbvitel az egyes és a 

tízes helyi értéken 

 Hiányos összeadások gyakorlása az írásbeli kivonás előkészítésére 

 Az írásbeli kivonás algoritmusának megismerése pótlással a különbség változása alapján  

 A kivonás pótlásos eljárásának begyakorlása 

 Az írásbeli összeadás és kivonás eredményének becslése célszerűen kerekített értékekkel; 

az eredmény összevetése a becsléssel; szükség esetén ellenőrzés az ellentétes művelettel  

FOGALMAK 

írásbeli művelet, hiányos összeadás, pótlás 

Javasolt tevékenységek 

 Nyugták, blokkok gyűjtése, ellenőrzése („Jól számolt-e a gép?”) 

 Írásbeli összeadás lejátszása „Tökéletes pénztárgéppel”: a gép a tíz egyforma címletű 

pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a fi-

ók tartalmát 

 „Számalkotó” játék írásbeli műveletekkel: írásbeli műveletekben szereplő számjegyek 

sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az nyer, aki a 

legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a 

felírt számaiból 

TÉMAKÖR: Írásbeli szorzás és osztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 (+3) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen végzi el az írásbeli szorzást egyjegyű szorzóval, az írásbeli osztást egyjegyű 

osztóval; 
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 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott ered-

ményt; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Több egyenlő tag írásbeli összeadása 

 Az írásbeli szorzás algoritmusának begyakorlása egyjegyű szorzóval 

 Írásbeli szorzás kerek tízesekkel 

 Írásbeli szorzás teljes háromjegyűekkel, egyjegyű szorzóval 

 Írásbeli osztás szemléltetése pénzekkel, részekre osztással 

 Írásbeli osztás egyjegyű osztóval, visszaszorzással, kivonással  

 Többféle módon való becslés és ellenőrzés megismerése a szorzat, hányados nagyságrend-

jének meghatározásához, a számolás ellenőrzéséhez 

FOGALMAK 

visszaszorzás 

Javasolt tevékenységek 

 Írásbeli műveletekben szereplő számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tet-

szőleges helyi értékre írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz 

legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

 Érdekes számolások, például a 37 szorzása egyjegyű számokkal; kedvenc egyjegyű szám 

szorzása 777-tel, majd 143-mal; 2520 osztása egyjegyű számokkal 

TÉMAKÖR: Törtrészek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tevékenységekkel megjelenít egységtörteket és azok többszöröseit 

 a kirakást és a rajzot mint modellt használja a törtrészek összehasonlítására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az egész egyenlő részekre osztása, az egységtörtek értelmezése, megnevezése (például: 1 

ketted) különféle tevékenységekkel (például: papírhajtogatással, színezéssel) 

 Az egységtörtek többszöröseinek előállítása, értelmezése, megnevezése (például: 2 har-

mad) különféle mennyiségeken különféle tevékenységekkel, többféle egységválasztással 

 Törtrészekkel ábrázolt törtek nagyság szerinti összehasonlítása 

FOGALMAK 

egész, törtrész, egységtört 

Javasolt tevékenységek 

 „Lépj hozzám!” játékos feladat 

 1 ketted, 1 negyed, 1 nyolcad előállítása felezésekkel papírhajtogatással 

 1 harmad, 1 hatod, 1 tizenketted előállítása papírcsík hajtogatásával 

 Alkotás törtrészeknek megfelelően, például „Alkoss úgy valamit, hogy a 2 harmad része 

sárga legyen!” 
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 „Pizzarendelős” feladat: 2 különböző színű papírtányért sugara mentén bevágva össze-

csúsztatunk; az egyik tányéron beosztások vannak (például 12 egyenlő részre van osztva), 

így adott törtrészeket tudunk ábrázolni; különböző beosztású tányérokon csak bizonyos 

törteket lehet „kiforgatni”, például 1 negyedet kezdetben a 4-es, majd a 8-as, a 12-es be-

osztású tányéron tudják kiforgatni, viszont a 10-esen nem 

 Törtrészek kirakása legóval 

 

TÉMAKÖR: Negatív számok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

A negatív egész számokat irányított mennyiségként (hőmérséklet, tengerszint alatti magasság, 

idő) 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az „előtt” és „után” térbeli és időbeli értelmezése 

 Tapasztalatszerzés irányított mennyiségekről a térben (például: emeletek, tengerszinthez 

viszonyított magassági szintek); az „alatta” és „felette” értelmezése a síkon és a térben 

 Hőmérséklet mérése, hőmérő leolvasása (levegő, folyadék) 

 Hőmérőmodell használata 

 

FOGALMAK 

pozitív, negatív 

Javasolt tevékenységek 

 Saját idővonal készítése: születésem vagy iskoláskorom előtt, után történt események, 

például szüleim születése, házassága, testvéreim születése, óvodáskor, iskoláskor 

 Világtérképről tengerszinthez mért magasságok és mélységek leolvasása 

 Fagypont alatti hőmérsékletek mérése, például télen, hűtőszekrényben, fagylalt, jégkocka 

segítségével 

 „Időjárás-jelentős” játék: a bemondó ismerteti a hőmérséklet változásait szóban vagy di-

agram alapján; a nézők saját hőmérőmodelljükön jelenítik meg a pillanatnyi hőmérsékletet 

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból; 

 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat; 

 sormintát, síkmintát felismer, folytat; 

 alkotásában követi az adott feltételeket; 

 síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével; 

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a 

szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon; 
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 megfogalmazza az alkotásai közti különbözőséget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Építések térbeli építőelemekből, testekből, lapokból szabadon, másolással, megadott felté-

tel szerint 

 Különböző téglatestek alkotása adott feltételek szerint 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott feltétel szerint: kirakások mozaiklapok-

kal, nyírás, tépés, hajtogatás, alakzatok határvonalainak elkészítése pálcákból, szívószál-

ból vagy gumival kifeszítve, rajzolás (szabad kézzel, vonalzóval, alaklemezzel) 

 Alaklemez, vonalzó helyes használatának gyakorlása játékos feladatok során 

 Sokszögek előállítása nyírással, hajtogatással, pálcikákkal, gumikarika kifeszítésével, vo-

nalzós rajzolással adott feltételek szerint 

 Sorminták, terülőminták kirakása, folytatása, tervezése síkban, térben, a szimmetriák meg-

figyelése 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és síkban (például: építéssel, kirakással, nyí-

rással, hajtogatással, festéssel), és a szimmetria meglétének ellenőrzése választott mód-

szerrel (például: tükör, hajtogatás) 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Építés színes rudakból, legóból, építőkockákból, dobozokból 

 Feltételek, minták alapján kirakások mozaiklapokból, logikai készlet elemeiből 

 Rövid ideig látott képről másolat készítése a vizuális memória fejlesztésére 

 Adott síkidomokból téglatest építése 

 3 különböző méretben adott szívószálakból testek fűzése úgy, hogy egy testhez 6 db szí-

vószál használható; az összes különböző test megalkotása 

 Geometriai fejtörők, például tangram, gyufarejtvények 

 „Lakótelepi panoráma” rejtvény megfejtése színes rudak segítségével 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhe-

tő tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal 

rendelkező összes elemet; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott 

elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai tu-

lajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat;  
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 megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és hal-

mazokba rendezett alakzatokhoz; 

 megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat; 

 megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon 

megfigyelt tulajdonságokat; 

 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket; 

 megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli alakzato-

kat;  

 megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait; 

 megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, kockát, téglalapot, négyzetet; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Válogatások előállított és gyűjtött testek között szabadon 

 Halmazokba rendezett testek, síkbeli alakzatok közös tulajdonságainak megfigyelése, 

halmazok címkézése 

 Testek, síkbeli alakzatok halmazokba rendezése közös tulajdonság alapján 

 Halmazba nem tartozó alakzatok keresése 

 Válogatások előállított és megadott síkidomok között szabadon  

 A létrehozott síkbeli és térbeli alkotások, mintázatok jellemzése megfigyelt tulajdonsága-

ikkal 

 Környezetükből gyűjtött testek közül a téglatestek kiválogatása 

 Előállított vagy megadott sokszögek jellemzése felismert tulajdonságokkal 

 Sokszögek oldalainak és csúcsainak megszámlálása, oldalak összemérése hajtogatással 

 Téglalap tulajdonságainak megfigyelése: oldalak, szimmetria 

 Téglalap egyenlő hosszúságú oldalainak keresése hajtogatással 

 Négyzet kiemelése a téglalapok közül oldalai és szimmetriái alapján 

 Testek, síkbeli alakzatok jellemzése megfigyelt tulajdonságok alapján 

FOGALMAK 

téglatest, kocka 

Javasolt tevékenységek 

 Barkochbázás a teremben lévő tárgyak geometriai tulajdonságai alapján 

 Egyszerű szögletes testek építése pálcikákból és gyurmagolyókból 

 Dobozok lapjainak leragasztása különböző színű papírokkal 

 „Élőkép” alkotása csoportban, például kocka, téglatest, gúla megjelenítése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék, sokszögek megjelenítése 

 Sokszögek építése szívószálakból 

 Sokszögek kifeszítése befőttes gumival szöges táblán; a kifeszített alakzatok vizsgálata 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítá-

sa; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni ahhoz, hogy téglalapot kapjunk; tégla-

lapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 A4-es papírból hajtással és tépéssel négyzet készítése; a hulladék részből ismét négyzet 

készítése, ennek ismétlése egészen addig, amíg lehetséges 
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 Téglatest és kocka építése legóból 

TÉMAKÖR: Transzformációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról; 

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a 

szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát; 

 térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyí-

tett elemekből 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szimmetriák, tükörképek megfigyelése a természetes és az épített környezetben térben és 

síkban 

 Tárgyak, építmények, képek tükörképének megfigyelése térben, síkban tükör segítségével 

 Tükörkép megépítése térben; tükrös és nem tükrös formák létrehozása, a kapott alakzat 

ellenőrzése tükör segítségével 

 Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek keresése tükörrel, hajtogatással 

 Tükörkép alkotása különböző eszközökkel síkban; tükrös és nem tükrös alakzatok létre-

hozása; ellenőrzés tükörrel, másolópapírral 

 Térben, síkban az eredetihez hasonló testek, síkidomok alkotása nagyított vagy kicsinyí-

tett elemekkel 

FOGALMAK 

 mozgatás 

Javasolt tevékenységek 

 Titkosírás tükörírással, a titkos üzenet megfejtése 

 Utcák építése színes rudakból: az utca két oldalán lévő házak egymás tükörképei 

 Kártyákon adott mintát kell megjeleníteni két kocka lapjain lévő ábrák segítségével úgy, 

hogy a két kockát egy tükör elé rakjuk; a kockák felső lapjain lévő ábrák és azok tükörké-

pei együtt adják az adott mintát 

 Összehajtott, majd szétnyitott lap bal oldalára az egyik játékos tollal pöttyöket rajzol, a 

másik játékos a másik oldalra grafittal a tükörképét próbálja berajzolni, összehajtják a pa-

pírt, a hátulján a grafitpöttyöket erősen megrajzolják tollal, így szétnyitás után a bal olda-

lon látszik, hogy mennyi a tévedés 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzat kiegészítése 

 Pálcikákból kirakott alakzat kétszeresére nagyítása 

 Pontrácsra, négyzetrácsra rajzolt ábra kétszeresére nagyítása, felére kicsinyítése 

 Nagyítás, kicsinyítés legóval 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 



 

1361 

 

 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra+ folyamatos  

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott ut-

ca és házszám alapján megtalál házat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Irányokat, távolságokat jelölő szavak használata térben és síkban 

 Irány és állás megfigyelése, követése síkbeli alakzatok és mozgatások során  

 Téri tájékozódást segítő játékok, tevékenységek 

 Útvonalak bejárása oda-vissza, térbeli viszonyokat kifejező szavak segítségével 

 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak használata tevékenységekben és játékos 

szituációkban 

 Tájékozódás lakóhelyen, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalálás adott helyre; adott 

utca és házszám alapján ház megtalálása 

 Egyszerű térképek készítése 

FOGALMAK 

négyzetháló, térkép 

Javasolt tevékenységek 

 Robot célhoz irányítása szerepjátékkal: bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a 

célban a kendő levétele után azonos úton visszatalálás a kiindulópontra 

 Útvonal bejárása síkbeli labirintusokban padlórobot irányításával 

 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, melynek során különböző for-

mák rajzolódnak ki a négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés balra… 

 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, legóból kirakva 

 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés diktálása társnak 

 Kincskeresés utasítások alapján 

 Kincskeresés térkép alapján 

 „Torpedó” játék 

 „Telefonos” játék 

 Térkép készítése tanteremről, iskolaudvarról, útvonalakról 
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 TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében; 

 megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közöt-

ti egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat; 

 érti a problémákban szereplő adatok viszonyát; 

 megfogalmazza a felismert összefüggéseket; 

 összefüggéseket keres sorozatok elemei között; 

 megadott szabály szerint sorozatot alkot 

 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat; 

 felsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges kez-

dőponttól is; 

 ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint 

megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat; 

 tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép 

megfordításával nyert gép szabályát; 

 felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között; 

 szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat, elem-

hármasokat; 

 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját 

szavaival 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok között megjelenő kapcsolatok meg-

figyelése, felfedezése, megnevezése 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

 Változó helyzetek megfigyelése 

 Tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatok folytatása 

 Az évszakok, hónapok, napok elsorolása egymás után tetszőleges kezdőpontból 

 Ismert műveletekkel alkotott sorozat szabályának felismerése 

 Megkezdett sorozat folytatása a felismert szabály szerint mindkét irányba 

 Sorozat szabályának megfogalmazása 

 Gépjátékok különféle elemekkel (például: tárgyak, számok, alakzatok) 

 Gépjátékhoz szabály alkotása; az egyszerű gép szabályának megfordításával nyert gép 

szabályának felismerése 

 Szabályjátékok során a felismert kapcsolat alapján további elempárok, elemhármasok lét-

rehozása 

 Táblázatokban, gépjátékokban a felismert összefüggések megfogalmazása 
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 Sorozatok, szabályjátékok alkotása 

 Megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához sorozat, táblázat alkotása modellként 

FOGALMAK 

táblázat, nyitott mondat 

Javasolt tevékenységek 

 Sorminták keresése környezetünkben, például épületeken, népviseleten 

 Sorminták kirakása legóból 

 Periodikusan ismétlődő tevékenységek, például ki mosogat 5 nap múlva 

 Kakukktojás játékok 

 „Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy hét múlva; holnapután, ha tegnapelőtt hétfő volt 

 Sorozatok alkotása szöges táblán kifeszített alakzatokkal, a sorozat szabályának megfigye-

lése, például egyre nagyobb négyzeteknél a növekedés szabályának megfigyelése 

 Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például szülő-gyerek, testvér, osztálytárs; alacso-

nyabb, magasabb, egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős 

 A gyerekek kezében tartott számok, alakzatok közötti kapcsolatok megfigyelése rámuta-

tással, például mindenki mutasson arra, akinek ugyanannyi tízese van; akinek nagyobb a 

kerülete; a mutatás lejegyzése nyilakkal; a lejegyzett ábra megfigyelése 

 „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított gépekkel számokkal, formákkal, sza-

vakkal 

 

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adatokat gyűjt a környezetében; 

 adatokat rögzít későbbi elemzés céljából; 

 gyűjtött adatokat táblázatba rendez 

 adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról; 

 jellemzi az összességeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzí-

tése tanítói segítséggel 

 Adatgyűjtés vásárlással kapcsolatban (például: árak megfigyelése boltokban, nyugtán) 

 Mért adatok lejegyzése 

 Egyszerű diagramról adatok, összefüggések leolvasása 

 Az összes adat együttes jellemzőinek megfigyelése, például egyenlő adatok, legkisebb, 

legnagyobb kiválasztása 
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FOGALMAK 

adat, diagram 

Javasolt tevékenységek 

 Mérések testnevelésórán, például időeredmények, kislabdadobás hossza, távolugrás hosz-

sza; eredmények rögzítése; ábrázolása közösen 

 Piacon több árusnál ugyanazon termék árának összehasonlítása, csoportonként más-más 

termék árának megfigyelése, lejegyzése 

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik; 

 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” 

események között; 

 tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény 

valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószí-

nűsége között jól belátható a különbség; 

 tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait 

olyan egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik; 

 a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét össze-

veti a megfigyelt előfordulásokkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Részvétel valószínűségi játékokban; intuitív esélylatolgatás, tippek megfogalmazása 

 Események megfigyelése valószínűségi kísérletekben 

 Valószínűségi játékok során stratégiák alakítása, kipróbálása, értékelése 

 „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események megkülönböztetése 

 Véletlen események gyakoriságának összeszámlálása, ábrázolása különféle módszerekkel: 

strigulázással, táblázatba rögzítéssel  

 Véletlen események előfordulásainak vizsgálata, a kimenetelek számának összehasonlítá-

sa az előzetes tippekkel, magyarázatok keresése 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában: va-

lószínűségi kísérlethez tartozó eseményeket írunk kártyákra; kiosztjuk; elvégezzük a kí-

sérletet, mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövetke-

zett; a kísérletek végén elemzés, például a kísérlet: 3 korongot feldobunk; események: 

mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két egyforma szín; 
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egyik színből sincs legalább kettő; elemzés: „Melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket 

választanád?” 

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden esemény-

kártya, amelyekre a játék elején a játékosok tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban 

végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán lévő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról le-

vehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zseto-

nok 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egy-

szerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a számok tulajdonságai alapján, a dobott 

számok összegére, szorzatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetet-

len, van-e biztos esemény; tippeljünk az események gyakoriságára, például szorzatuk pá-

ros; nincs közte kétjegyű 

 Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó 

egyik partjára; két kockával dobunk, a dobott számok összegétől egy korong átkelhet a fo-

lyón; az győz, akinek először átmegy az összes korongja 
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4. évfolyam 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhe-

tő tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat néhány meghatározó 

tulajdonsággal jellemez; 

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat, és ezek jellemző 

tulajdonságait, elrendezését, helyzetét; 

 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok, számok között; 

 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a különválogatottak elté-

rő tulajdonságát; 

 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal 

rendelkező összes elemet; 

 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem való elemeket; 

 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös tulajdonságát a 

tulajdonság tagadásával; 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint; 

 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti, hogy a megfelelő 

helyre kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja; 

 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „minde-

gyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű sza-

vakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott 

elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Barkochbázás konkrét tárgyak kirakása nélkül 

 Barkochba játékokban minél kevesebb kérdésre törekvés 
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 Személyek, tárgyak, képek, alakzatok, jelek, számok válogatása választott vagy adott 

szempont, tulajdonság szerint 

 Elkezdett válogatások esetén az elemek közös tulajdonságának felismerése, a válogatás 

szempontjának megfogalmazása; címkézés, a felismert szempont alapján a válogatás foly-

tatása 

 A halmazba nem való elemek esetén az elemek tulajdonságainak tagadása, a logikai 

„nem” használata 

 Halmazok képzése tagadó formában megfogalmazott tulajdonság szerint, például nem kör 

 Válogatások kétszer kétfelé (két szempont szerint) tárgyi tevékenységgel; az egy helyre 

kerülő elemek közös, meghatározó tulajdonságainak keresése, értése: a logikai „nem” és a 

logikai „és” 

 Két halmaz közös részének jellemzése logikai „és”-sel 

 Elemek elhelyezése halmazábrában, a halmazábra egyes részeinek jellemzése, például 

piros, de nem háromszög; se nem piros, se nem háromszög 

 A kétszer kétfelé (két szempont szerint) válogatás ábrázolása Venn-diagramon 

 Konkrét halmazok közös részéből elemek felsorolása 

 Két szempont egyidejű figyelembevétele, például: háromjegyű és számjegyeinek összege 

8; tükrös és négy szöge van 

 A logikai „és” helyes használata két halmaz közös részének jellemzésére 

FOGALMAK 
logikai „nem”, logikai „és” 

Javasolt tevékenységek 

 Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például egyszerű 

barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő kitalálására, kapcso-

lati barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása hazudósan is 

 Játék tanulók által csoportban készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított 

tartalommal 

 Játék tanulók által csoportban készített logikai kártyacsomaggal 

 „Ország, város” játék számokkal: egy-egy oszlopnak egy-egy számtulajdonság felel meg; 

sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú számok előállítása 

 „Kapuőr” útválasztó játék két kapuőrrel 

 „Ki jut a várba?” játék 

 Játék logikai lapokkal 

 Tanulók, tárgyak válogatása két tulajdonság szerint két külön hulahoppkarikába, mindkét 

tulajdonsággal rendelkező elemek helyének keresése, tanulói ötlet alapján a hulahoppkari-

kák összehúzása (metszetképzés) 

 Tárgyak, képek, alakzatok, számok válogatása két tulajdonság szerint papírlapra és ma-

dzagkarikába, mindkét tulajdonsággal rendelkező elemek helyének keresése, a papírlappal 

és a madzagkarikával metszetképzés 
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TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet egyetlen elem 

sem; 

 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is; 

 sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert szempont szerint; 

 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket többféleképpen is; segédeszközként 

használja a táblázatos elrendezést és a fadiagramot; 

 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes elemet, alkotást; 

 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait; 

 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb 48 elemű kész-

let hiányzó elemeit, felismeri az elemek által meghatározott rendszert. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elemek sorozatba rendezése az egyező és eltérő tulajdonságok száma alapján (például: a 

szomszédos elemek pontosan egy tulajdonságban különbözzenek) 

 A válogatás, osztályozás, rendszerezés alkalmazása más tantárgyak tanulásakor 

 Alkalmilag összeállított készletek és különféle teljes logikai készletek elemeinek egy vagy 

több szempont szerinti válogatása, rendszerezése tevékenységgel, mozgással 

 Adott halmaz elemeinek rendszerezése megadott szempont szerint, különböző módsze-

rekkel, például: táblázat, fadiagram, ágrajz 

 Teljes rendszert alkotó legfeljebb 48 elemnél a hiány felismerése a rendszerezés elvégzése 

után 

 Az összes, a feltételeknek megfelelő alkotás felsorolása egyszerű esetekben: 2-3 feltétel 

esetén, kis elemszámú problémánál 

Javasolt tevékenységek 

 Logikai lapokból „kígyó” vagy „háló” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 

eltérő tulajdonsággal 

 „Királyos játék” logikai lapokkal 

 Logikai készlet elemeinek körberakása egy különbséggel 
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 Két elem között további elemek segítségével útvonal építése a szomszédos elemekre vo-

natkozó feltétel alapján 

 3×3-as, 4×4-es táblázatba elemek rendezése feltételek alapján, például legyen közös tulaj-

donság soronként; lerakott elemek átrendezése; hiányzó elemek pótlása 

 Úthálózaton való végighaladás: az elágazásokba útjelző táblákat rakunk a logikai készlet 

elemeinek tulajdonságai szerint; az úthálózatot a gyerekek végigjárják kezükben egy logi-

kai elemmel; a megfelelő helyre kell érkezniük; az úthálózatot lerajzolják ágrajzként, a sa-

ját útvonalukat jelölik 

 „Elvitte a szarka” játék, hiányzó elemek megtalálása 

 Egyszerű logikai készlet készítése csoportmunkában, például tejfölös poharakból; faágak-

ból; spárgákból 

 Logikai készlet elemeiből feltételeknek megfelelő összes elem kiválasztása, ágrajz kiegé-

szítése, alkotása 

 Szendvicsek készítése – összes lehetőség kirakása 

 Sorba rendezős feladat: sorban mindenki rak egy új lehetőséget, például 2 piros, 2 kék 

gyöngyöt fűz fel fogpiszkálóra, úgy, hogy számít a sorrend; ha nem tud rakni, passzol, aki 

jót rakott, kap egy zsetont, aki olyat rak, ami már volt, visszaad egy zsetont; amikor már 

senki sem tud rakni, közösen megbeszélik, hogy miért nincs több a kirakott elemek rend-

szerezésével 

 Geometriai alkotások során az adott feltételeknek megfelelő alkotások gyűjtése, rendsze-

rezési szempontok keresése tanítói segítséggel, például tetromino elemeinek megalkotása; 

3×3-as pontrácson különböző háromszögek alkotása 

TÉMAKÖR: Állítások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a „minde-

gyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű sza-

vakat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó tulaj-

donságát; helyesen használja a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott helyzetre vonatkozó meg-

fogalmazást; 

 hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat megadott alaphalmazból; 

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat; 

 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások alátámasztására. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adott konkrét helyzetről köznyelvi és matematikai tartalmú állítások megfogalmazása 

szabadon és irányított megfigyelések alapján 

 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető állítások igazságának és hamisságának eldöntése 

 Adott halmazra és egyes részeire vonatkozó állítások megfogalmazása 

 Halmazra és a halmaz részhalmazaira vonatkozó állítások igazságának eldöntése 

 Igaz és hamis állítások alátámasztására példák és ellenpéldák keresése, felsorolása 

 Személyekre, tárgyakra, formákra, számokra vonatkozó hiányos állítások kiegészítése 

igazzá, nem igazzá; kis elemszámú alaphalmazon az összes igazzá tevő elem, elempár 

megkeresése 

 Lezárt hiányos állítások igazságának megítélése 

Javasolt tevékenységek 

 „Telefonos” játék 

 „Rontó” játék 

 „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, 1 hamisat, 2 igazat; a töb-

bieknek ki kell találni, melyik a hamis 

 Papírcsíkon egy olyan állítás szerepel, amely két helyen is hiányos, a hiányt konkrét do-

bozok jelzik; a mondat kiegészítése azzal, hogy a dobozokba elemeket választunk, példá-

ul: „A … rúd hosszabb, mint a … rúd”, olyan rúdpárok keresése, amelyek igazzá teszik a 

mondatot, illetve amelyek hamissá 

 „Mastermind” játék színekkel és számokkal 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

 az értelmezett problémát megoldja; 

 a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint vissza-

felé is elvégzi; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi; 

 kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses szöveges fela-

datokat; 

 egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzet felismerése, 

arra megoldás keresése 



 

1371 

 

 

 

 Hiányzó információk pótlása méréssel, számlálással, információgyűjtéssel 

 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 

 A kapott megoldás visszahelyezése a szituációba, a megoldás értelmezése 

 Ellenőrzés: a kapott megoldás megfelel-e a megadott feltételeknek 

 Kérdésfeltevés a problémahelyzet kapcsán 

 Többlépéses cselekvéssor, műveletsor elvégzése visszafelé is 

 Visszafelé gondolkodással következtetéses feladatok megoldása 

 Egyszerű következtetéses szöveges feladatok megoldása, például: tevékenységgel, ábra-

rajzolással, szakaszos ábrázolással 

 Egyszerű gondolkodtató, logikai feladatok megoldásának keresése 

 Egy- és többszemélyes logikai játékban egy-két lépéssel előre tervezés 

 Többféle megoldási mód keresése, a különböző megoldási módok értékelése 

Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 A gyerekek hétköznapi életével kapcsolatos információk gyűjtése csoportokban, például 

menetrend, nyitvatartási idő, belépődíjak, árak, étteremben étlap, boltban árak 

 Adatok felhasználása csoportmunkában, például plakát tervezéséhez; képzelt interjú leját-

szásához 

 Kirándulás, kulturális program (múzeum-, színházlátogatás) tervezése: útiterv, költségek, 

időbeosztás, ismertetők 

 Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, absztrakt eszközökkel (korong, pálcika, 

kupakok, színes rudak), például „fejek-lábak” feladat, „megevett gombócok” feladat 

 Logikai rejtvények, történetek 

 „Gondoltam egy számot” 

 Nim játékok 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku-variációk, Gokigen Naname 

(Labirintusépítés), Kakuro (Számkeresztrejtvény), Hashiwokakero (Hídépítés), 

Grafilogika 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi szitu-

ációt; 

 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold matematikai isme-

retei segítségével; 
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 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses, szöveges fela-

datokat; 

 megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat; 

 megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat; 

 az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai modellt; 

 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat; 

 a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra vonatkoztatva elle-

nőrzi a megoldást; 

 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre; 

 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget; 

 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveg önálló értelmezése 

 Hétköznapokban felmerülő matematikai tartalmú problémákkal kapcsolatos szöveges fe-

ladatok értelmezése, megoldása (például: bajnokság, időbeosztás, vásárlás, sütés-főzés) 

 Szöveges feladatok olvasása, értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakásokkal, rajzok-

kal önállóan 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok kiemelése 

 Kérdés értelmezése, keresendő adatok azonosítása 

 Adatok különböző típusainak megkülönböztetése, például: felesleges, hiányos 

 Adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen szimbolikus rajz, matematikai 

modell segítségével, például művelet, táblázat, szakaszos ábra, nyíldiagram, halmazábra, 

sorozat 

 Ismeretlen adatok meghatározása a modellen belül 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel leírható szöveges feladatok megoldása 

 Fordított szövegezésű feladatok értelmezése, megoldása 

 Megoldás értelmezése az eredeti problémára, ellenőrzés 

 Nyelvileg és matematikailag helyes válasz megfogalmazása 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi szituációkra, adott matematikai modellhez, szám-

feladathoz 

FOGALMAK 
felesleges adat 

Javasolt tevékenységek 

 Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre 

fókuszálva is 

 Hétköznapi helyzetekből matematikai tartalmú állítások megfogalmazása 

 Szétvágott szöveg egyes darabjainak értelmezése külön-külön, a darabok összerakása és 

értelmezése 

 „Mondd ugyanazt kicsit másképp, kicsit egyszerűbben”: szöveg átfogalmazása (egyre 

egyszerűbb alakra) láncban 
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 „Mi változott?” játék mondatokkal: változtatunk egy szót, toldalékot vagy a szavak sor-

rendjét; „Változott-e a szöveg értelme?” 

 „Egynyelvű szótár” játék: szómagyarázat, esetleg a letakart (nem értett) szó jelentésének 

kitalálása a szövegkörnyezetből 

 Szöveges feladatban leírt szituáció kirakása különböző eszközökkel, színes rudakkal 

 Többféle modell közül a megfelelők kiválasztása adott szöveges feladathoz 

 „Feladatküldés” szöveges feladatokkal: csoportonként adott helyzethez, képhez, modell-

hez szöveges feladat alkotása; a feladat továbbadása másik csoportnak, ami visszaküldi a 

megoldást; a feladatírók ellenőrzik 

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az 

elemszámok szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 10 000-es 

számkörben; 

 helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat; 

 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat halmazok elemszámá-

val kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációkat a megismert meny-

nyiségekkel (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 10 000-es 

számkörben; 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes számok körében; 

 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani szerkezeteket; 

 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok kifejezésére szóban és 

írásban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Természetes szám darabszám, mérőszám és értékmérő tartalommal 10 000-es számkörben 

 Számkörbővítések során valóságos tapasztalatszerzés a nagyobb számokról konkrét szám-

lálással, egyénileg és csoportosan végzett tevékenységekkel (például: 415 kukoricaszem, 

120 pálcika/gyerek, 4512 db papír zsebkendő 100-as csomagolású papír zsebkendő segít-

ségével kirakva) 

 Tapasztalatszerzés nagy számok mérőszámként való megjelenéséről a valóságban (példá-

ul: 4512 cm, 4512 mm, 4512 g, 4512 másodperc) 

 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összehasonlítása mérő-

számaik alapján, kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációk felismerése, megnevezése 

10 000-es számkörben 

 A természetes számok körében a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezések helyes használata 
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 Mennyiségekre vonatkozó feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmak helyes 

használata 10 000-es számkörben 

 A mennyiségi viszonyokat kifejező szavak, nyelvtani szerkezetek helyes használata 

 A mennyiségi viszonyokat kifejező szimbólumok helyes használata szóban és írásban 

Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Alakzatok rajzolása milliméterpapíron a vonalak mentén; „Hány kis négyzetből áll a beke-

rített rész?” 

 Különböző számok kivágása négyzethálós füzetből és milliméterpapírból is, például 1347 

az 1 db 100X10-es csík,  3 db 10×10-es négyzet, 4 db 10-es csík és 1 db 7-es csík (fektet-

ve) 

 Mérések különféle mértékegységekben, a mérés pontosságának korlátai, szükséges mér-

tékegységek értő megválasztása, például „Mit mivel és miben mérjünk?”; iskolás gyere-

kek tömegét grammban mérni felesleges; füzet hosszát érdemes lehet milliméterben meg-

adni, de egy futópálya hosszát nem 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- 

és kimér a 10 000-es számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal, ezre-

sekkel; 

 ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés, mérés az 

egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számlálások egyesével, kerek tízesekkel, százasokkal, ezresekkel oda-vissza 10 000-es 

számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) és eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 10 000-es szám-

körben 

 Becslés szerepének, korlátainak tudatosítása 

 Becslési módszerek ismerete, közelítő számítás, kerekítés, közelítés pontosítása, becslés 

finomítása, újrabecslés valóságos dolgokkal, mennyiségekkel gyakorlati helyzetekben 

(például vásárlás), számítások ellenőrzésekor 

 Becslések értékelése 

Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Nagy számok előfordulása mérőszámként: „Hány darab 5 forintos szükséges egymás mel-

lé rakva, egymásra rakva például 10 méterhez; 10 kg-hoz”; „10 000 db 5 forintos milyen 

hosszú egymás mellé rakva, milyen magas egymásra rakva, milyen nehéz, miben lehetne 
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tárolni, mennyi idő alatt lehetne leszámlálni ennyi darabot?”; „Mire elég  10 000 másod-

perc? Mire elég 10.000 perc?” 

 Abakuszon, szorobánon számlálás 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, 

a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 

10 000-es számkörben; 

 megnevezi a 10 000-es számkör számainak egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, tíze-

sekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása művelettel megadott alakokban is (például: 

2000/2, 500·2, 1250–250): melyik nagyobb, mennyivel nagyobb, (körülbelül) hányszor 

akkora, hányada 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Számegyenes rajzolása a számok helyének jelölésével 10.000-es számkörben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről; számok, műveletes alakban megadott számok (például: 

300–160, 40·20, 500·4) helyének megkeresése a számegyenesen 10.000-es számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése, helyük megtalálása a számegye-

nesen 

 Számok helyének azonosítása különböző tartományú és léptékű számtáblákon, például: 

1200-tól 2850-ig tízesével 

 Számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédainak ismerete 10.000-es számkörben 

 Számok tízesekre, százasokra, ezresekre kerekítése 10.000-es számkörben 

FOGALMAK 
százas számszomszéd, ezres számszomszéd, kerekítés 

Javasolt tevékenységek 

 „Kukás” játék három vagy négy dobókocka segítségével alkotott számokkal 

 Különféle módon megadott számok (például építőjáték-elemekkel, abakusszal, pénzzel) 

rendezése növekvő vagy csökkenő sorba 

 „Mi változott?” játék madzagra csipeszelt számokkal 

 Számok pontos helyének megtalálása egyre kisebb léptékű számegyenesek segítségével 

 Számegyenes léptékének meghatározása olyan számegyenesen, ahol ismert két szám, va-

lamint a köztük lévő egységek száma 
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TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

 ismeri a római számjelek közül az I, V, X, L, C, D jeleket, hétköznapi helyzetekben fel-

ismeri az ezekkel képzett számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok kifejezése művelettel megadott alakokkal 

 Párosság és páratlanság fogalmának értelmezése párosítással és két egyenlő részre osztás-

sal a 10 000-es számkörben 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő darabszámú csoportból kirakha-

tó számok megfigyelése és gyűjtése különféle eszközökkel végzett csoportosítások, építé-

sek, megfigyelések során 

 Háromszögszámok, négyzetszámok gyűjtése különféle eszközökkel végzett alkotások 

során 

 Számok jellemzése más számokhoz való viszonyukkal, például: adott számnál nagyobb, 

kisebb valamennyivel, adott számnak a többszöröse 

 Számok formai tulajdonságainak megfigyelése: számjegyek száma, számjegyek egymás-

hoz való viszonya, számjegyeinek összege 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, egymáshoz való viszonyuk kifejezése kitalálós játé-

kokban 

 A római számjelek közül az I, V, X, L, C, D jelek, valamint az ezekből képezhető számok 

írása, olvasása a hétköznapi helyzetekben, például: óra, keltezés, kerületek jelölése 

FOGALMAK 

három- és négyjegyű számok, római számok 

Javasolt tevékenységek 

 „Ország, város” játék számtulajdonságokkal 

 Számtulajdonságokra épülő bűvésztrükkök megismerése, megértése 

 Háromszögszámok, négyzetszámok kirakása például színes rudakkal, korongokkal, négy-

zethálón történő bekerítéssel, szöges táblán 

 „Hoci, nesze” játék 

 Római számokhoz kapcsolódó gyufarejtvények megoldása 
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TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle számrendszerek-

ben végzett tevékenységeivel; 

 érti a számok ezresekből, százasokból, tízesekből és egyesekből való épülését, ezresek, 

százasok, tízesek és egyesek összegére való bontását; 

 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét; 

 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 10.000-ig. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Csoportosítások, beváltások tízes számrendszerben különféle eszközökkel a 1000-es és 

10 000-es számkörben, például előre csomagolt, illetve jól csomagolható tárgyakkal, pén-

zekkel, abakusszal 

 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 

 Leltárak készítése tízes számrendszerben az elvégzett tevékenységek alapján 1000-es és 

10 000-es számkörben 

 Számok ezresekre, százasokra, tízesekre és egyesekre bontott alakjainak előállítása, felis-

merése nem csak rendezett alakban eszközzel (például: pénz) és eszköz nélkül 

 Számok írása, olvasása helyiérték-táblázat alapján 

 A helyi értékek egymáshoz való viszonyának megértése 

 Számok számjegyeinek helyi, alaki és valódi értéke tapasztalatok alapján 

 Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmának ismerete 

 Számok írása, olvasása számrendszeres, azaz helyi értékes alakjukban, 10.000-es szám-

körben 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása hallás alapján és leírt jelük alapján 10 000-es 

számkörben 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, százas, ezres, tízezres, helyiérték-táblázat, tízes szám-

rendszer 

Javasolt tevékenységek 

 Apró tárgyak csoportosítása, beváltása, leltározása tojásokkal, tojástartóval a számlálás 

megkönnyítésére 

 Apró tárgyak kifizetése legkevesebb érmével (1, 10, 100 és 1000 forintossal), például 

„Minden babszem 1 forint” 

 Leltározás alapján helyiérték-táblázat bevezetése 

 Tevékenységek Dienes-készlettel 

 Számok megjelenítése abakuszon, szorobánon 

 „Kukás” játék három vagy négy dobókockával alkotott számokkal 
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 „Ki vagyok én?” játék számokkal, például a tízes helyi értéken 5, az egyes helyi értéken 

kettővel kisebb, a százasok helyén páratlan szám áll; a meghatározások fokozatosan ve-

zessenek a megoldáshoz 

 Letakart számjegyek esetén számok összehasonlítása 

 Számok valódi értékének változtatása a számjegyek felcserélésével, a változás irányának 

és mértékének meghatározása 

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot, tömeget, űrtar-

talmat és időt; 

 helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott mérőeszközöket, helyes 

képzete van a mértékegységek nagyságáról; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés szabványegy-

ségei közül a következőket: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a 

hónapot, az évet; 

 ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 10 000-es számkörben; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugya-

nannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való mérésekor kapott mérőszámait; 

 megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel; 

 területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között; 

 ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

 Mennyiségek összemérése 

 Mérési módszerek alkalmazása 

 Mennyiségek becslése, kimérése, megmérése szabványmértékegységek közül a követke-

zőkkel: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a szabványmértékegységek nagyságáról 

 Szabványos mérőeszközök használata 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok közti tájékozódás; időbeli relációt tartalmazó sza-

vak értő használata 

 Időpontok leolvasása különféle órákról, időtartamok meghatározása 

 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok kapcsolatai; időbeli relációt tartalmazó szavak 

értelmezése 

 Időpontok és időtartamok közötti összefüggés megértése 
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 Különböző hazai és külföldi pénzek címleteinek megismerése 10 000-es számkörben 

 Összefüggések megtapasztalása a mennyiségek nagysága, az egység nagysága és a mérő-

számok között 

 Mértékváltás eszköz segítségével 

 Nagyobb pénzek címleteinek felváltása, kisebb pénzek beváltása hazai és külföldi pénz-

egységekkel egyaránt 

 Takarékosság fontosságának megértése elvégzett mérésekre alapozva (például: csöpögő 

csapból elpazarolt vízmennyiség; műanyag flakon térfoglalása a szelektív kukában eredeti 

méretben és összenyomva) 

 Síkbeli alakzatok kerületének becslése, mérése alkalmi és szabványegységekkel különféle 

eszközök segítségével (például: fonal, négyzetrács, vonalzó) 

 Síkbeli alakzatok területének becslése, mérése különféle alkalmi egységekkel való lefe-

déssel vagy darabolással (például: körlapokkal, mozaiklapokkal, négyzetlapokkal) 

 A terület és kerület szavak értő használata 

FOGALMAK 

kerület, km, ml, cl, g, dkg 

Javasolt tevékenységek 

 Osztályterem kicsinyített makettjének elkészítése 

 Teli bevásárlószatyor tömegének becslése, mérése, kiszámolása 

 Süteménykészítés recept alapján, a hozzávalók kimérése 

 Iskolai vagy osztályelőadás időbeosztásának elkészítése 

 Kerület mérése, például az alakzat madzaggal való körbemérésével, az alakzat görgetésé-

vel félegyenesen 

 Szabálytalan és szabályos alakzatok lefedése például körlapokkal, mozaiklapokkal, négy-

zetlapokkal; lefedés után annak vizsgálata, hogy melyik fedi legpontosabban az alakzatot 

 Tenyér körberajzolása négyzethálón, a tenyér nagyságának becslése kis négyzetekben; kis 

négyzetek számlálása; a tenyér méretének meghatározása négyzetcentiméterben 

 Területfoglaló játékban a megszerzett területek „okos” számlálása 

 „Lefedő” játék: 10×10-es négyzetben felváltva téglalapokat fed le két játékos színes ru-

dakkal; 2 kockával dobnak; a dobott számok szorzata a lefedhető téglalap négyzeteinek 

száma; a téglalapot tetszőlegesen lehet lefedni úgy, hogy még beleférjen a nagy négyzet-

be, és illeszkedjen vagy egy korábbi téglalap oldalához, vagy a nagy négyzet oldalához  

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen értelmezi a 10.000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a benn-

foglaló és az egyenlő részekre osztást; 

 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges 

feladathoz; 
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 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges feladattal; 

 helyesen használja a műveletek jeleit; 

 megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

tényezők, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék; 

 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvé-

gez; 

 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveleteket megérti; 

 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Összeadás és kivonás értelmezései és kapcsolatuk 1000-es, 10.000-es számkörben 

 Szorzás és osztás értelmezései és kapcsolatuk a 10.000-es számkörben 

 Maradékos osztásra vezető tevékenységek végzése, feladatok megoldása 

 Műveletről szöveges feladat, ábra készítése; műveletek eljátszása, lerajzolása, szöveggel 

értelmezése 

 Szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott műveletek megértése  

 A műveletekben szereplő számok megnevezésének ismerete, megértése: tényezők, szor-

zat, osztandó, osztó, hányados, maradék 

 Zárójel használata konkrét esetekben megfogalmazott problémák leírásához, megoldásá-

hoz 

FOGALMAK 

tag, tényező, szorzat, osztandó, osztó, hányados, maradék, maradékos osztás, zárójel 

Javasolt tevékenységek 

 Maradékos osztás lejátszása pénzekkel, részekre osztással 

 Adott kirakáshoz, ábrához többféle művelet keresése, leírása 

 Adott kirakás, ábra tagolása, majd a tagolás alapján zárójelet tartalmazó műveletsorok 

felírása, például szöges táblán kifeszített 8×7-es terület tagolása szívószállal, négyzethálón 

körülkerített 12×36-os terület tagolása vonalzóval húzott egyenesekkel 

 Összetett szöveges feladatok leírása egy műveletsorral; több műveletsor közül az adott 

szöveges feladathoz illő modell kiválasztása; műveletsorhoz szöveges feladat fogalmazása 

„feladatküldéssel” 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza 

konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 

 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordí-

tásával is; 
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 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; ta-

gok és összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és hányados) változtatásának követ-

kezményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műveleti tulajdonságok megfigyelése tapasztalások során: tagok, tényezők felcserélhető-

sége, csoportosíthatósága; összeg, különbség szorzása, szorzat széttagolása 

 Műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges feladatokban, elle-

nőrzésnél 

 Hiányos művelet és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a művelet meg-

fordításával is 10.000-ig 

 Műveletekben szereplő számok változtatása közben az eredmény változásának megfigye-

lése; a tapasztalatok alkalmazása számolásnál 

 Műveletek közötti kapcsolatok megfigyelése; alkalmazása ellenőrzéshez és a számolási 

módok egyszerűsítésére 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 „Babos” játék számokat képviselő papírlapokkal, színes rudakkal 

 Számépítések, például: célszám megközelítése adott számjegyekkel és műveleti jelekkel 

 Gondolt számmal való műveletvégzés: ha páros, el kell osztani 2-vel, ha páratlan, akkor 

meg kell szorozni 3-mal és hozzá kell adni 1-et; a műveletsort addig kell ismételni, amíg a 

végére nem érünk 

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 (+2) óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

 érti a 10-zel, 100-zal, 1000-rel való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban 

való jobbra, illetve balra tolódással, fejben pontosan számol a 10 000-es számkörben a 

számok 10-zel, 100-zal, 1000-rel történő szorzásakor és maradék nélküli osztásakor; 

 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott ered-

ményt; 

 teljes négyjegyűek összegét, különbségét százasokra kerekített értékekkel megbecsüli, 

teljes kétjegyűek két- és egyjegyűvel való szorzatát megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 10.000-es számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 10.000-es szám-

körben 
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 A 100-as számkörben tanult számolási eljárások gyakorlása és analógiák alapján történő 

kiterjesztése a 10.000-es számkörre kerek tízesekkel és kerek százasokkal való számolás 

során 

 A 10-zel, 100-zal, 1000-rel való szorzás, osztás és a helyiérték-táblázatban való jobbra, 

illetve balra tolódás kapcsolatának megértése 

 Műveletek eredményének észszerű becslése, a becslés során kapott eredmény értékelése, 

alkalmazása 

 Teljes négyjegyűek összegének, különbségének százasokra kerekített értékekkel való 

becslése 

 Teljes kétjegyűek két- és egyjegyűvel való szorzatának becslése 

 Hétköznapi helyzetekben alkalmazható észszerű becslés megválasztása, a becslés pontos-

ságának ellenőrzése 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Adott pénzösszeg kirakása valódi pénzekkel; a kirakás érméinek leltározása táblázatban; 

minden pénzérmének a tízszeres értékű pénzre cserélése, majd leltározása táblázatban; a 

balra tolódás és a vagyon tízszereződésének megfigyelése 

 Teljes három- vagy négyjegyű számok közelítő értékének helyettesítése színes rudakkal; 

az eredeti számok összegének és különbségének becslése színes rudak segítségével 

 Bevagdalt, hajtogatható kartonlappal az összeg közelítése az egyes helyi értékek fokozatos 

felfedésével 

 Szorzat kiszámítása az egyik tényező felezésével, a másik tényező kétszerezésével 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben; 

 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások, egyenlő részekre osz-

tások eseteit a számok tízszereséig; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát; 

 fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélkü-

li osztás során; 

 fejben pontosan számol a 10 000-es számkörben a 100-as számkörben végzett művele-

tekkel analóg esetekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszközök 

szükség szerinti használata feladatok során 

 Teljes kétjegyűek összeadása, kivonása 
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 A kisegyszeregy, annak megfelelő bennfoglalások és egyenlő részekre osztások emléke-

zetből való ismerete 

 Fejszámolás gyakorlása 100–as számkörben 

 Fejszámolás a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás és maradék nélküli osztás 

során, például: szorzótáblák;  

 Fejszámolás a 10.000-es számkörben kerek tízesekkel, százasokkal, ezresekkel a 100-as 

számkörben végzett műveletekkel analóg esetekben,  

FOGALMAK 

kerek százas, kerek ezres 

Javasolt tevékenységek 

 „Céltáblára” lövések, például 6 lövés összegével 100-at kell elérni; a 37-esre kell „dobni” 

annyiszor, hogy az eredmény 400 és 700 között legyen 

 „Számalkotó” játék írásbeli műveletekkel: írásbeli műveletekben szereplő számjegyek 

sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az nyer, aki a 

legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a 

felírt számaiból 

 Tanulók által készített játékok a számolás gyakorlásához 

 „Darts” játék során a pontok számolása, kiszállás lehetősége 

 

TÉMAKÖR: Írásbeli összeadás és kivonás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 (+3) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen végzi el az írásbeli összeadást, kivonást. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az írásbeli összeadás algoritmusának fokozatos megismerése: továbbvitel az egyes, a tí-

zes, a százas helyi értéken 

 Hiányos összeadások gyakorlása 

 Az írásbeli kivonás algoritmusának megismerése pótlással a különbség változása alapján  

 Az írásbeli összeadás és kivonás eredményének becslése célszerűen kerekített értékekkel; 

az eredmény összevetése a becsléssel; szükség esetén ellenőrzés az ellentétes művelettel  

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Nyugták, blokkok gyűjtése, ellenőrzése („Jól számolt-e a gép?”) 

 Írásbeli összeadás lejátszása „Tökéletes pénztárgéppel”: a gép a tíz egyforma címletű 

pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a fi-

ók tartalmát 

 „Betűrejtvények” írásbeli számoláshoz: betűkkel helyettesített számjegyek kitalálása írás-

beli összeadás szabályainak segítségével, például RÉT + RÉT = KERT 
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 „Számalkotó” játék írásbeli műveletekkel: írásbeli műveletekben szereplő számjegyek 

sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az nyer, aki a 

legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a 

felírt számaiból 

TÉMAKÖR: Írásbeli szorzás és osztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6+3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen végzi el az írásbeli szorzást egy- és kétjegyű szorzóval, az írásbeli osztást egy-

jegyű osztóval; 

 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott ered-

ményt; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az írásbeli szorzás algoritmusának felelevenítése egyjegyű szorzóval 

 Írásbeli szorzás kerek tízesekkel 

 Írásbeli szorzás teljes kétjegyűekkel két lépésben 

 Írásbeli osztás egyjegyű osztóval, visszaszorzással, kivonással 

 Többféle módon való becslés és ellenőrzés megismerése a szorzat, hányados nagyságrend-

jének meghatározásához, a számolás ellenőrzéséhez 

FOGALMAK 

visszaszorzás 

Javasolt tevékenységek 

 Hiányos írásbeli szorzásban, osztásban a hiányzó számjegyek megtalálása 

 Írásbeli műveletekben szereplő számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tet-

szőleges helyi értékre írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz 

legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

 Érdekes számolások, például a 37 szorzása egyjegyű számokkal; kedvenc egyjegyű szám 

szorzása 777-tel, majd 143-mal; 2520 osztása egyjegyű számokkal 

TÉMAKÖR: Törtrészek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tevékenységekkel megjelenít egységtörteket és azok többszöröseit különféle mennyiségek 

és többféle egységválasztás esetén; 

 a kirakást, a mérést és a rajzot mint modellt használja a törtrészek összehasonlítására. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az egész egyenlő részekre osztása, az egységtörtek megnevezése (például: 1 ketted) kü-

lönféle mennyiségeken (hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület) különféle tevékenységek-

kel (például: méréssel, papírhajtogatással, színezéssel) 

 Az egységtörtek többszöröseinek előállítása, megnevezése (például: 2 harmad) különféle 

mennyiségeken különféle tevékenységekkel, többféle egységválasztással 

 Egészek és törtrészek kirakása, megjelenítése más törtrészekkel 

 Törtrészekkel ábrázolt törtek nagyság szerinti összehasonlítása, egyenlők keresése 

FOGALMAK 

egész, törtrész, egységtört 

Javasolt tevékenységek 

 „Lépj hozzám!” játékos feladat 

 1 ketted, 1 negyed, 1 nyolcad előállítása felezésekkel papírhajtogatással 

 1 harmad, 1 hatod, 1 tizenketted előállítása papírcsík hajtogatásával 

 Törtrészek kirakása színes rudakkal az egész változtatásával is 

 Törtrészek kirakása mozaiklapokkal (szabályos hatszög, trapéz, rombusz, háromszög) 

 Alkotás törtrészeknek megfelelően, például „Alkoss úgy valamit, hogy a 2 harmad része 

sárga legyen!” 

 „Pizzarendelős” feladat: 2 különböző színű papírtányért sugara mentén bevágva össze-

csúsztatunk; az egyik tányéron beosztások vannak (például 12 egyenlő részre van osztva), 

így adott törtrészeket tudunk ábrázolni; különböző beosztású tányérokon csak bizonyos 

törteket lehet „kiforgatni”, például 1 negyedet kezdetben a 4-es, majd a 8-as, a 12-es be-

osztású tányéron tudják kiforgatni, viszont a 10-esen nem 

 Memóriajáték különféleképpen ábrázolt törtrészekkel 

 Törtrészek kirakása legóból 

TÉMAKÖR: Negatív számok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a negatív egész számokat irányított mennyiségként (hőmérséklet, tengerszint alatti ma-

gasság, idő) és hiányként (adósság) értelmezi; 

 nagyság szerint összehasonlítja a természetes számokat és a negatív egész számokat a 

használt modellen belül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hőmérséklet mérése, hőmérő leolvasása (levegő, folyadék) 

 Hőmérőmodell használata 

 Tapasztalatszerzés a vagyon, készpénz és adósság kapcsolatairól kirakásokkal, rajzos fe-

ladatokkal és diagramon való ábrázolással 

 A negatív szám megjelenítése különböző tevékenységek során 
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 Konkrét helyzetben a mennyiségek összehasonlítása, döntés a mennyiségek növekedésé-

ről, csökkenéséről, megmaradásáról 

FOGALMAK 

pozitív, negatív 

Javasolt tevékenységek 

 Világtérképről tengerszinthez mért magasságok és mélységek leolvasása 

 Fagypont alatti hőmérsékletek mérése, például télen, hűtőszekrényben, fagylalt, jégkocka 

segítségével 

 „Időjárás-jelentős” játék: a bemondó ismerteti a hőmérséklet változásait szóban vagy di-

agram alapján; a nézők saját hőmérőmodelljükön jelenítik meg a pillanatnyi hőmérsékletet 

 „Gazdálkodj okosan” játék rövidített változatban készpénzzel és adósságcédulákkal: a 

játékosok kölcsönt vehetnek fel a vásárláshoz, ekkor ugyanannyi készpénzt és adósságcé-

dulát kapnak 

 Adósság és készpénz megjelenítése legóval  

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból; 

 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat; 

 sormintát, síkmintát felismer, folytat; 

 alkotásában követi az adott feltételeket; 

 testeket épít élekből, lapokból; elkészíti a testek élvázát, hálóját; testeket épít képek, alap-

rajzok alapján; elkészíti egyszerű testek alaprajzát; 

 síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével; 

 alaklemezt, vonalzót, körzőt használ alkotáskor; 

 megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli kirakást; 

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a 

szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon; 

 megfogalmazza az alkotásai közti különbözőséget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Építések térbeli építőelemekből, testekből, lapokból, testhálókból, élvázépítőkből szaba-

don, másolással, megadott feltétel szerint 

 Különböző téglatestek alkotása adott feltételek szerint 

 Építések és alkotások, alaprajzok, nézetek, hálók alapján egyszerűbb esetekben 

 Egyszerű testek alaprajzának, nézeteinek, hálójának azonosítása és annak ellenőrzése 

megalkotással 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, megadott feltétel szerint: kirakások mozaiklapok-

kal, nyírás, tépés, hajtogatás, alakzatok határvonalainak elkészítése pálcákból, szívószál-

ból vagy gumival kifeszítve, rajzolás (szabad kézzel, vonalzóval, alaklemezzel, körzővel) 
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 Alaklemez, vonalzó és körző helyes használatának gyakorlása játékos feladatok során 

 Sokszögek előállítása nyírással, hajtogatással, pálcikákkal, gumikarika kifeszítésével, vo-

nalzós rajzolással adott feltételek szerint 

 Sorminták, terülőminták kirakása, folytatása, tervezése síkban, térben, a szimmetriák meg-

figyelése 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása térben és síkban (például: építéssel, kirakással, nyí-

rással, hajtogatással, festéssel), és a szimmetria meglétének ellenőrzése választott mód-

szerrel (például: tükör, hajtogatás) 

 Adott feltételeknek megfelelő minél több alakzat, minta előállítása, az összes lehetséges 

alkotás keresése, az alakzatok megkülönböztetése, jellemző tulajdonságok kiemelése 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Építés színes rudakból, legóból, építőkockákból, dobozokból nézetek, alaprajzok alapján 

 „Szobasarok” cipősdobozból, belehelyezett játék megvilágítása 3 irányból; az árnyékok 

vizsgálata 

 „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok alapján építés színes rudakból 

 Feltételek, minták alapján kirakások mozaiklapokból, logikai készlet elemeiből 

 Rövid ideig látott képről másolat készítése a vizuális memória fejlesztésére 

 Adott síkidomokból téglatest építése 

 3 különböző méretben adott szívószálakból testek fűzése úgy, hogy egy testhez 6 db szí-

vószál használható; az összes különböző test megalkotása 

 A tanulók körben ülnek; mindenki egy nézőpontból látja a középre helyezett építményt; a 

szóban kérhető és adható információk alapján mindenki megépíti az építményt, vagy alap-

rajzot készít hozzá 

 Geometriai fejtörők, például tangram, gyufarejtvények 

 „Lakótelepi panoráma” rejtvény megfejtése színes rudak segítségével 

 Építés legóból 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhe-

tő tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott tulajdonsággal 

rendelkező összes elemet; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével szétválogat adott 

elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy meghatározott geometriai tu-

lajdonságok szerint a gyűjtött, megalkotott testeket, síkidomokat; 
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 megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket talál megadott és hal-

mazokba rendezett alakzatokhoz; 

 megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat; 

 megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során előkerülő alakzatokon 

megfigyelt tulajdonságokat; 

 megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat ta-

pasztalati ismeretei alapján; 

 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket; 

 megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli alakzato-

kat;  

 megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait; 

 megnevezi a téglatest lapjainak alakját, felismeri a téglatesten az egybevágó lapokat, 

megkülönbözteti a téglatesten az éleket, csúcsokat; 

 tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással megmutatja a téglalap 

szögeinek egyenlőségét; 

 megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket, megmutatja és 

megszámlálja a téglalap átlóit és szimmetriatengelyeit; 

 megfigyeli a kocka mint speciális téglatest és a négyzet mint speciális téglalap tulajdon-

ságait; 

 megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglatestet, kockát, téglalapot, négyzetet; 

 megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli alkotást, mintázatot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Válogatások előállított és gyűjtött testek között szabadon 

 Halmazokba rendezett testek, síkbeli alakzatok közös tulajdonságainak megfigyelése, 

halmazok címkézése 

 Testek, síkbeli alakzatok halmazokba rendezése közös tulajdonság alapján 

 Halmazba nem tartozó alakzatok keresése 

 Testek jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: sík vagy görbe 

felületek, „lyukas”, „tükrös”, „van-e bemélyedése” 

 Sokszöglapokkal határolt egyszerű testek lapjainak, éleinek, csúcsainak megfigyelése 

 Válogatások előállított és megadott síkidomok között szabadon 

 Síkbeli alakzatok jellemző tulajdonságainak keresése, megfigyelése, megnevezése: egye-

nes vagy görbe határvonalak, szakaszok, „lyukasság”, „tükrösség”, „van-e bemélyedése” 

 A létrehozott síkbeli és térbeli alkotások, mintázatok jellemzése megfigyelt tulajdonsága-

ikkal 

 Egyszerű szögletes testek lapjainak, éleinek, csúcsainak megszámlálása 

 Környezetükből gyűjtött testek közül a téglatestek kiválogatása 

 Téglatest tulajdonságainak megfigyelése tevékenységek során: lapok alakja, egy csúcsból 

induló élek száma, élek hossza, az élek, lapok egymáshoz való viszonya, test tükörszim-

metriája 

 Téglatest egybevágó lapjainak felismerése 
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 Kocka kiemelése a téglatestek közül élek, lapok alapján 

 Előállított vagy megadott sokszögek jellemzése felismert tulajdonságokkal 

 Sokszögek oldalainak és csúcsainak megszámlálása, oldalak összemérése hajtogatással, 

szögek összemérése egymásra illesztéssel 

 Derékszög előállítása elfordulással, hajtogatással 

 Derékszögnél kisebb, nagyobb szögek előállítása elforduló mozgással; hozzámérés a haj-

togatott derékszöghöz 

 Téglalap tulajdonságainak megfigyelése: szögek, oldalak, szimmetria 

 Téglalap szögei egyenlőségének megmutatása egymásra hajtással 

 Téglalap egyenlő hosszúságú oldalainak keresése hajtogatással 

 Négyzet kiemelése a téglalapok közül oldalai és szimmetriái alapján 

 Testek, síkbeli alakzatok jellemzése megfigyelt tulajdonságok alapján 

FOGALMAK 

lap, él, téglatest, kocka, szög, derékszög 

Javasolt tevékenységek 

 Barkochbázás a teremben lévő tárgyak geometriai tulajdonságai alapján 

 Egyszerű szögletes testek élvázának építése szívószálakból 

 Dobozok szétvágása a test lapjainak és hálójának vizsgálatához 

 Dobozok lapjainak leragasztása különböző színű papírokkal 

 „Élőkép” alkotása csoportban, például kocka, téglatest, gúla megjelenítése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék, sokszögek megjelenítése 

 Sokszögek építése szívószálakból 

  „Saját testen jeleníts meg derékszöget!”, például ujjak, kar, láb, mérlegállás 

 Derékszög hajtogatása szabálytalan alakú papírból 

 Gyurmából vagy agyagból készült téglatest szeletelése úgy, hogy téglatesteket kapjunk; 

úgy, hogy ne kapjunk téglatesteket; úgy, hogy kockát is kapjunk; kocka szeletelése úgy, 

hogy téglatesteket kapjunk 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítá-

sa; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni ahhoz, hogy téglalapot kapjunk; tégla-

lapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Legóból épített alakzatok, testek jellemzése 

TÉMAKÖR: Transzformációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással a tükörkép előállításáról; 

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel; felismeri a 

szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon; 

 megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal, másolópapír segít-

ségével alakzat tükörképét, eltolt képét; 
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 ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír segítségével; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát; 

 térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot nagyított vagy kicsinyí-

tett elemekből; az eredetihez hasonló síkidomokat rajzol hálón. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tükörkép megépítése térben; tükrös és nem tükrös formák létrehozása, a kapott alakzat 

ellenőrzése tükör segítségével 

 Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek keresése tükörrel, hajtogatással 

 Tükörkép alkotása különböző eszközökkel síkban; tükrös és nem tükrös alakzatok létre-

hozása; ellenőrzés tükörrel, másolópapírral 

 Építmények eltolása, az eltolt kép összehasonlítása a tükörképpel 

 Formák eltolása a síkban; az eltolt alakzat összehasonlítása a tükrözéssel keletkező alak-

zattal; ellenőrzés másolópapírral 

 Testek és síkbeli alakzatok megkülönböztetése, azonosítása alak és méret szerint: a hason-

lóság és az egybevágóság fogalmának előkészítése  

 Térben, síkban az eredetihez hasonló testek, síkidomok alkotása nagyított vagy kicsinyí-

tett elemekkel, hálón való rajzolással 

 Játékok, tevékenységek során alakzatok elforgatott, eltolt, tükrös képeinek felismerése a 

síkban és a térben 

FOGALMAK 

eltolt kép, mozgatás, elforgatott kép 

Javasolt tevékenységek 

 Titkosírás tükörírással, a titkos üzenet megfejtése 

 Utcák építése színes rudakból: az utca két oldalán lévő házak egymás tükörképei 

 Kártyákon adott mintát kell megjeleníteni két kocka lapjain lévő ábrák segítségével úgy, 

hogy a két kockát egy tükör elé rakjuk; a kockák felső lapjain lévő ábrák és azok tükörké-

pei együtt adják az adott mintát 

 Összehajtott, majd szétnyitott lap bal oldalára az egyik játékos tollal pöttyöket rajzol, a 

másik játékos a másik oldalra grafittal a tükörképét próbálja berajzolni, összehajtják a pa-

pírt, a hátulján a grafitpöttyöket erősen megrajzolják tollal, így szétnyitás után a bal olda-

lon látszik, hogy mennyi a tévedés 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzat kiegészítése 

 Pálcikákból kirakott alakzat kétszeresére nagyítása 

 Pontrácsra, négyzetrácsra rajzolt ábra kétszeresére nagyítása, felére kicsinyítése 

 Kicsinyítés, nagyítás legóval 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, adott ut-

ca és házszám alapján megtalál házat; 

 térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Irányokat, távolságokat jelölő szavak használata térben és síkban 

 Irány és állás megfigyelése, követése síkbeli alakzatok és mozgatások során  

 Téri tájékozódást segítő játékok, tevékenységek 

 Útvonalak bejárása oda-vissza, térbeli viszonyokat kifejező szavak segítségével 

 Útvonal bejárásának irányítása térbeli viszonyokat kifejező szavak segítségével 

 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező szavak használata tevékenységekben és játékos 

szituációkban 

 Tájékozódás lakóhelyen, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalálás adott helyre; adott 

utca és házszám alapján ház megtalálása 

 Egyszerű térképek készítése 

 Tájékozódás négyzethálón, térképen 

FOGALMAK 

négyzetháló, térkép 

Javasolt tevékenységek 

 Robot célhoz irányítása szerepjátékkal: bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a 

célban a kendő levétele után azonos úton visszatalálás a kiindulópontra 

 Útvonal bejárása síkbeli labirintusokban padlórobot irányításával 

 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, melynek során különböző for-

mák rajzolódnak ki a négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés balra… 

 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok megadásával, legóval kirakva 

 Kacskaringós utak bejárása, majd lerajzolása négyzethálón; például: 2 lépés, jobbra fordu-

lás, 1 lépés, jobbra fordulás, 3 lépés, jobbra fordulás, folytatva az utat, ismétlés elölről 

sokszor 

 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés diktálása társnak 

 Kincskeresés utasítások alapján 

 Kincskeresés térkép alapján 

 „Torpedó” játék 

 „Telefonos” játék 

 Térkép készítése tanteremről, iskolaudvarról, útvonalakról 

 Térképen adott helység keresése páros munkában a térkép keresőhálójának segítségével 

 „Vándorvezér” játék sakktáblán égtájakkal, például „f4-ről 2 mezőt észak felé lépve hova 

jutunk?” 
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TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok keresésében; 

 megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek, síklapok közöt-

ti egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat; 

 érti a problémákban szereplő adatok viszonyát; 

 megfogalmazza a felismert összefüggéseket; 

 összefüggéseket keres sorozatok elemei között; 

 megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez, megoldásá-

hoz sorozatot, táblázatot állít elő modellként; 

 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat; 

 felsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után, tetszőleges kez-

dőponttól is; 

 ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert szabály szerint 

megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat; 

 tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az egyszerű gép 

megfordításával nyert gép szabályát; 

 felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között; 

 szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további elempárokat, elem-

hármasokat; 

 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést megfogalmazza saját 

szavaival, nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

 Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal 

 Az évszakok, hónapok, napok elsorolása egymás után tetszőleges kezdőpontból 

 Ismert műveletekkel alkotott sorozat szabályának felismerése 

 Megkezdett sorozat folytatása a felismert szabály szerint mindkét irányba 

 Sorozat szabályának megfogalmazása, egyszerűbb esetben jelekkel is (például: nyíljelö-

léssel vagy nyitott mondattal) 

 Gépjátékok különféle elemekkel (például: tárgyak, számok, alakzatok) 

 Gépjátékhoz szabály alkotása; az egyszerű gép szabályának megfordításával nyert gép 

szabályának felismerése 

 Szabályjátékokban az elempárok, elemhármasok megjelenítése táblázatban 

 Szabályjátékok során a felismert kapcsolat alapján további elempárok, elemhármasok lét-

rehozása 
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 Táblázatokban, gépjátékokban a felismert összefüggések megfogalmazása, egyszerűbb 

esetekben jelekkel is (például: nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal) 

 Sorozatok, szabályjátékok alkotása 

 Megértett probléma értelmezéséhez, megoldásához sorozat, táblázat, esetleg nyíldiagram 

alkotása modellként 

FOGALMAK 

táblázat, nyitott mondat 

Javasolt tevékenységek 

 Sorminták keresése környezetünkben, például épületeken, népviseleten 

 Periodikusan ismétlődő tevékenységek, például ki mosogat 5 nap múlva 

 Kakukktojás játékok 

 „Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy hét múlva; holnapután, ha tegnapelőtt hétfő volt 

 Sorozatok alkotása szöges táblán kifeszített alakzatokkal, a sorozat szabályának megfigye-

lése, például egyre nagyobb négyzeteknél a növekedés szabályának megfigyelése 

 Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például szülő-gyerek, testvér, osztálytárs; alacso-

nyabb, magasabb, egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős 

 A gyerekek kezében tartott számok, alakzatok közötti kapcsolatok megfigyelése rámuta-

tással, például mindenki mutasson arra, akinek ugyanannyi tízese van; akinek nagyobb a 

kerülete; a mutatás lejegyzése nyilakkal; a lejegyzett ábra megfigyelése 

 „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított gépekkel számokkal, formákkal, sza-

vakkal 

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adatokat gyűjt a környezetében; 

 adatokat rögzít későbbi elemzés céljából; 

 gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol; 

 adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról; 

 jellemzi az összességeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Mért adatok lejegyzése 

 Közös tevékenységek során szerzett adatok alapján egyszerű diagram készítése térben és 

síkban 

 Egyszerű diagramról adatok, összefüggések leolvasása 

 Az összes adat együttes jellemzőinek megfigyelése, például egyenlő adatok, legkisebb, 

legnagyobb kiválasztása 

FOGALMAK 

adat, diagram 



 

1394 

 

 

 

Javasolt tevékenységek 

 Mérések testnevelésórán, például időeredmények, kislabdadobás hossza, távolugrás hosz-

sza; eredmények rögzítése; ábrázolása közösen 

 Piacon több árusnál ugyanazon termék árának összehasonlítása, csoportonként más-más 

termék árának megfigyelése, lejegyzése 

 Csoportonként a csoport tagjaira jellemző egyszerű diagramok készítése úgy, hogy a többi 

csoport nem látja, mi készül; a kirakott vagy rajzolt diagramok alapján a csoport felisme-

rése, azonosítása, például hány fiú, hány lány, hány szemüveges, hány nem szemüveges 

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet játszik; 

 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” 

események között; 

 megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel kapcsolatos 

állítások igazságát; 

 tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül melyik esemény 

valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során, melyekben a két esemény valószí-

nűsége között jól belátható a különbség; 

 tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek előfordulásait 

olyan egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a véletlen szerepet játszik; 

 a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését, tippjét össze-

veti a megfigyelt előfordulásokkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Részvétel valószínűségi játékokban; intuitív esélylatolgatás, tippek megfogalmazása 

 Események megfigyelése valószínűségi kísérletekben 

 Valószínűségi játékok során stratégiák alakítása, kipróbálása, értékelése 

 „Biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események megkülönböztetése 

 Véletlen események gyakoriságának összeszámlálása, ábrázolása különféle módszerekkel: 

strigulázással, diagrammal, táblázatba rögzítéssel 

 Véletlen események előfordulásainak vizsgálata, a kimenetelek számának összehasonlítá-

sa az előzetes tippekkel, magyarázatok keresése 

 A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata ellenpélda mutatásával 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden esemény-

kártya, amelyekre a játék elején a játékosok tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban 

végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán lévő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról le-
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vehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zseto-

nok 

 Valószínűségi kísérlet nem kocka alakú doboz feldobásával: tippelés, 20 kísérletből me-

lyik lapjára hányszor esik; ellenőrzés a kísérletek elvégzésével 

 10 korongot feldobunk, számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, 

ahány pirosat dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova 

jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek egyikére jutsz 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egy-

szerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a számok tulajdonságai alapján, a dobott 

számok összegére, szorzatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetet-

len, van-e biztos esemény; tippeljünk az események gyakoriságára, például szorzatuk pá-

ros; nincs közte kétjegyű 

 Gyerekek alkotta gyakorisági diagram: két kockával dobunk, és nézzük a dobott számok 

összegét; a gyerekek sorban egymás mellett állnak, mindenkinek a kezében egy szám van 

1 és 13 között; akinek a száma a két kockával dobott számok összege, előre lép egyet 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

KERETTANTERVI AJÁNLÁS 1-2. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 
 

 

Témakör neve Kerettanterv Helyi tanterv 

 3-4. évf. 3-4. évf. 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS   

Beszéd és kommunikáció 22 22 

Mesék, történetek 22 28 

Mondák, regék 30 41 

Versek, népköltészeti alkotások 25 27 

Helyem a világban 25 25 

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek 25 25 

Állatok, növények, tájak, találmányok 35 36 

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok 10 12 

   

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS   

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betű-

rendbe sorolás 
13 20 

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései (mondat-

grammatikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bőví-

tés, névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés)  

18 23 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid 

szövegek alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, 

elbeszélő szöveg, elektronikus levél) 

23 28 

Szótő és toldalék, szóelemzés 14 17 

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok 12 17 

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve  - kisbetű – nagy-

betű 
18 33 

2. Tulajdonságokat kifejező szavak 13 23 

3. Mennyiségeket kifejező szavak 13 19 

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben 22 36 

    

Összes óraszám: 340 432 



 

1398 

 

 

 

Helyi tanterv 

 

(Heti 6 óra, éves óraszám: 216 – 108 olvasás, 108 nyelvtan) 

 

 

 

Témakör neve Helyi tanterv Helyi tanterv 

 3. évf. 4. évf. 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS   

Beszéd és kommunikáció 11 11 

Mesék, történetek 15 13 

Mondák, regék 21 20 

Versek, népköltészeti alkotások 14 13 

Helyem a világban 12 13 

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek 12 13 

Állatok, növények, tájak, találmányok 17 19 

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok 6 6 

   

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS   

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betű-

rendbe sorolás 
13 7 

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései (mondat-

grammatikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bőví-

tés, névmásítás, névelőhasználat, helyettesítés) 

16 7 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid 

szövegek alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, 

elbeszélő szöveg, elektronikus levél) 

13 15 

Szótő és toldalék, szóelemzés 9 8 

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok 9 8 

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve  - kisbetű – nagy-

betű 
16 17 

2. Tulajdonságokat kifejező szavak 12 11 

3. Mennyiségeket kifejező szavak 4 15 

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben 16 20 

   

Összes óraszám: 216 216 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

3-4. évfolyam 

 

A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk a 

nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és iroda-

lom tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket, gondol-

kodást fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Az érzelmi nevelés egyik fontos 

eszköze. Az irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget és sze-

mélyiséget formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk nemzeti 

identitásunk alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel. 

Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei 

magyarság irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, 

hanem közös történelmünk, kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk. Ezért a ma-

gyar nyelv és irodalom tantárgy a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét 

egységesen és egységben kezeli. 

A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4. évfo-

lyamon: 

- Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát, 

viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erköl-

csi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. 

Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. 

A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak követői és később 

gyarapítói legyenek. 

- Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a személyiség harmoni-

kus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és érzelmi fejlődéshez, 

valamint mindezek katalizátora is egyben. 

- Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak megfelelő, biztos 

szövegértésre tegyenek szert. 

- Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké ne-

veljük őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és értelmezési stratégiával ren-

delkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják 

kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmá-

val, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

- Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ér-

tékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják. 

- Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rende-

zett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szer-

kezetű, hagyományos és digitális szövegeket. 



 

1400 

 

 

 

- Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják fejezni 

önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat fejlesztését szolgálják. 

- Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni. 

- Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük megtar-

tását, önmaguk megértésének lehetőségét. 

- Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában. 

- A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar 

nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettantervhez illeszkedve a helyi tantervünkben 

az olvasás- szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt 

területet, és ennek új elemeiként megjelennek az olvasási stratégiák is. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést je-

lent, érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, 

társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük az alapja. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A tantár-

gyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. 

Az egyes témakörök óraszáma minimum és maximum értékeket tartalmaz. A minimum óra-

számot a törzsanyagra kell fordítani. Ha az osztály vagy csoport ezt az egységet hamarabb fel 

tudja dolgozni – tehát a megadott minimum órakeretben (órakeret 80%-a) –, akkor a pedagó-

gus felhasználhatja a maradék órákat (órakeret 20%-a) a megadott tananyagok mélyebb, sok-

színűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre, kompetencia-

fejlesztésre, projektmunkák megalkotására. Amennyiben a 80% nem elegendő a törzsanyag 

teljesítésére, akkor az órakeret 100%-át kell erre fordítani. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában 

komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a 

többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olva-

sás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folya-

matos fejlesztésével. 

A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása, 

mely a pedagógus által is közvetített ismeretekre épülve játékokkal, játékos gyakorlatokkal 

valósul meg a leghatékonyabban. 

A gyermek beszéde ezen oktatási szakaszban folyamatosan fejlődik. Napjainkban a megválto-

zott társadalmi körülmények következtében a beszédfejlődés lényegesen lelassult, ezért annak 

tudatos és folyamatos fejlesztése szükséges. 

Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát rugalmasan 

kell kezelni, figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait, meglévő ismere-

teit. Ebben az időszakban kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat, és ezekre a megfi-

gyelésekre építve kezdheti meg a differenciált fejlesztést. A fejlesztési cél az, hogy a betűtaní-

tás és -tanulás – lehetőség szerint – az első tanév végéig befejeződjék. Az írott nagybetűk írá-

sának tanítása második osztályra tevődik. 
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A készségfejlesztés sajátosságainak megfelelően a tananyag egymásra épülően bővül. Az első 

két évfolyam témakörei újabb ismeretekkel egészülnek ki és megkezdődik a nyelvi-irodalmi 

fogalmak megalkotásának előkészítése. Az első két évfolyam témakörei megjelennek a har-

madik-negyedik évfolyamon is. 

A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és 

kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a közös-

ségekben (család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a fejlesztési 

szakaszban magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, közmondás, talá-

lós kérdés, népdal), és magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet) találkoznak. 

Ez az időszak alkalmas arra is, hogy a tanuló felfedezze a körülötte lévő közösségi értékeket: 

otthon, család, iskola, haza. Itt alapozzuk meg az önálló ismeretszerzést. A különböző típusú 

szövegek feldolgozása a későbbi szaktárgyi tanulást készítik elő. A pedagógus kiemelt felada-

ta és lehetősége, hogy a gyermek a tanulást pozitív élményként élje meg. 

Az olvasástanuláshoz hasonlóan az írástanulás előkészítésére és jelrendszerének elsajátítására 

is elegendő időt kell biztosítani, differenciáltan kezelve a tanulók képességbeli eltéréseit. 

Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati 

nyelvhasználaton keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a helyes-

írási készség fejlesztése és a rendezett kézírás kialakítása. 

Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően 

formába önteni. 

 

A harmadik-negyedik évfolyamon továbbra is kiemelt feladat az ösztönös nyelvhasználat tu-

datossá tétele és annak fejlesztése. Figyelembe kell venni, hogy a tanulók nyelvi képességei 

különbözőek. Ezért folyamatosan szükséges az egyéni képességeket figyelembe vevő diffe-

renciált fejlesztés. 

A beszédfejlesztés, az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztése párhuzamosan folyik. Vál-

tozatos műfajú és típusú szövegek segítik az egyéni szövegértelmezés kialakulását, és alapoz-

zák a szövegfeldolgozás és a szövegből való tanulás technikáit. A kronologikus gondolkodás 

fejlesztése ebben az időszakban kezdődik meg történelmi témájú szövegek segítségével. 

Ezekkel a szövegekkel nem a történelmi ismeretek átadása, évszámok megtanítása a cél, ha-

nem a fejlesztés mellett a nemzeti identitástudat kialakítása és a hazaszeretetre nevelés. Az 

első-második évfolyamon megjelenő témaköröket a harmadik-negyedik évfolyamon kibővít-

jük a világról szerzett ismeretekkel, a közösségi értékekkel és a környezettudatossággal. A 

feldolgozott szövegek mellett ezeken az évfolyamokon hosszabb epikus művekkel is talál-

koznak a tanulók, melynek célja az olvasóvá nevelés. 

Törekedni kell arra, hogy az irodalmi alkotás kiválasztása az osztályközösséggel együtt tör-

ténjen, és olyan, igényes művet olvassanak a gyerekek, amely az adott gyerekcsoport érdeklő-

désének és sajátosságainak megfelel. Fontos, hogy a kiválasztott művet tanítási óra keretében, 
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folyamatolvasással dolgozzuk fel. Ez azt jelenti, hogy a tanító bemutatja a mű egyes részeit, 

majd néma (ha regényről van szó, otthoni) olvasásra és/vagy csoportos feldolgozásra jelöli ki. 

Az írástechnika fejlesztése és az eszközszintű íráshasználat ezen a két évfolyamon is folytató-

dik. Nem nyelvi ismereteket tanítunk, hanem játékos, élményszerű tapasztalatokon alapuló 

fejlesztés folyik. A szófaji fogalmak helyett a szavak jelentésével és helyesírásával foglalko-

zunk. 

A szóbeli és az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése párhuzamosan zajlik. Az írásbeli szöveg-

alkotásban az a cél, hogy élményalapú szövegek készüljenek akár közös alkotásként is. Ezek 

érdemjeggyel történő értékelése – az értékelés szubjektív jellege miatt – nem javasolt. 

Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul. 

 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 

1. Beszéd és kommunikáció 

2. Mesék, történetek 

TÖRZSANYAG 

Magyar népmesék: A furfangos királykisasszony és az okos molnárlegény; A molnár, a fia 

meg a szamár; Világszép Ilonka; Hazugságmese; Füllentő mese; Kőleves; A só; Szécsi Mag-

da: A cigányasszony meg az ördög; Benedek Elek: A szamár meg az oroszlán; A holló és a 

róka - Aesopus, La Fontaine; Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Pi-

roskát; Rákos Sándor: A két kis vadkörtefa; Tordon Ákos: Pilleruha; Lázár Ervin: Csodapati-

ka; Csukás István: A téli tücsök meséi (részlet) 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Magyar népmesék:A szamárrá változott barát; Az öszvércsikó, a róka meg a farkas; A meg-

számlálhatatlan sok juh; A csillagszemű juhász; Mese a dohányról; A legfinomabb falat; 

Benedek Elek: Kígyós Jancsi; Lázár Ervin: A szökevény szeplők; Pilinszky János: A nap szü-

letése; Szilvát adok szemétért! (bolgár népmese); Berze Nagy János: A fekete madár; Arany 

László: A macska és az egér; A farkas és a bárány – Aesopus és La Fontaine; Benedek Elek: 

Az öregek; Lázár Ervin: Vacskamati; Kányádi Sándor: Kenyérmadár; Kányádi Sándor: 

Farkasűző furulya 

 

3. Mondák, regék 

TÖRZSANYAG 

Gaál Mózes: Mese a csodaszarvasról; Móra Ferenc: A hunok hazát keresnek; Móra Ferenc: 

Az Isten kardja; Gárdonyi Géza: Attila temetése; Gaál Mózes: Emese álma; Lázár Ervin: 

Szent István koronája (részletek); A sapkatöltés – Szent István-legenda – somogyi népmonda 

nyomán; Mátyást királlyá választják – Benczédi Székely István és Thuróczi János krónikája 

nyomán; Mátyás király és az öregember – (Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese); Móra 

Ferenc: Furfangos Támadi; Móra Ferenc: Kevély Kereki valamint ismerettartalmú szövegek 
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A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Gaál Mózes: Fiamnak; A magyarok eredete – Kézai Simon és Anonymus krónikája nyomán; 

Garay János: Álmos (részlet); A fehér ló mondája (A Képes Krónika nyomán); Koltay Ger-

gely: Honfoglalás; A vérszerződés - Anonymus krónikája nyomán; Kányádi Sándor: Az elve-

szett követ; Móra Ferenc: Harmatos zöld fűben... ; Gergő juhász kanala – magyar népmese; 

Mesék Mátyás királyról; Tatay Sándor: Kinizsi Pál – könyvismertetés; Tatay Sándor: Kinizsi 

Pál (Két fenevad – részlet); Móra Ferenc: Bem apó kisdobosa; Mikszáth Kálmán: A nagy nap; 

Galamboskő – népmonda nyomán (Lengyel Dénes: Régi magyar mondák című könyvéből); 

Hegedűs Géza: Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtárából valamint ismerettartal-

mú szövegek: a Vérszerződés, honfoglalás, honfoglalók élete a Kárpát-medencében, honfog-

lalás-kori mesterségek, Szent Korona története, Államalapítás, királyok kora, tatárjárás, török 

hódoltság kora, kuruc-labanc korszak (Rákóczi), forradalom és szabadságharc 

 

4. Versek 

TÖRZSANYAG 

Nemes Nagy Ágnes: Fekete hattyú; Nemes Nagy Ágnes: Bodzavirág; Kányádi Sándor: Va-

lami készül; Radnóti Miklós: Éjszaka; Verbőczy Antal: Ősz (képvers); Áprily Lajos: Már-

cius; József Attila: Mama; Tóth Árpád: Láng; József Attila: Kertész leszek; Weöres Sán-

dor:Hold és felhő; Nagy László: Dióverés; Kányádi Sándor: Ballada; Tamkó Sirató Károly: 

Tengerecki hazaszáll; Kölcsey Ferenc: Himnusz (első két versszak); Vörösmarty Mihály: 

Szózat (keretversszakok); Petőfi Sándor: Nemzeti dal; Leksa Manush: Cigány bölcsődal 

(A vastag betűs művek memoritek.) 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik; Ratkó József: Tavasz; Weöres Sándor: Kánikula; Jó-

zsef Attila: Csendes, kévébe…; Kányádi Sándor: Csukástó; Weöres Sándor: Fülemüle; Weö-

res Sándor: A tündér; Weöres Sándor: Robogó szekerek – prózaköltemény; Kányádi Sándor: 

Sóhajtás; Magyar népdalok: Elindultam szép hazámbul; Tavaszi szél vizet áraszt; Ej-haj, 

gyöngyvirág; Nem szoktam; Serkenj fel, kegyes nép 

 

5. Helyem a világban 

TÖRZSANYAG 

Kiss Anna: Hol van a világ vége? – prózaköltemény; Fekete István: A tölgyfa (részlet); Csu-

kás István: Kurta mese Lázár Ervinről (Lázár Ervin ötvenedik születésnapjára) valamint Isme-

rettartalmú szövegek a Helyem a világban témakörben 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 
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Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami 

(részlet) 

6. Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek 

TÖRZSANYAG 

Nagy László: Adjon az Isten; Nagy László: Csodafiú – szarvas; Nagyváradi János: Csendes 

éj; Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony; Ady Endre: Kis, karácsonyi ének; Szabó Lőrinc: Ló-

ci verset ír; Locsolóvers; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet) továbbá ismerettartalmú szöve-

gek az Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek témakörben 

 

7. Növények, állatok, emberek (találmányok, felfedezések) 

TÖRZSANYAG 

Buda Ferenc: Kőből rakott mese; Lázár Ervin: Bab Berci köve - dramatizált változat valamint 

ismerettartalmú szövegek: A föld élőlényei: növények, állatok – az életkori sajátosságoknak 

megfelelő érdekességek; Különleges tájak bemutatása (Magyarország); Magyar találmányok 

felfedezések; Nobel-díjasok valamint ismerettartalmú szövegek 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Fekete István: Csí és más mesék; valamint ismerettartalmú szövegek: A világegyetemtől ha-

ladva a Földig – a bolygónk megismerése (pl: nyughatatlan bolygónk; háborgó Föld – vul-

kánkitörések, földrengések keletkezése; barlangok: cseppkő, jég; a felszín vizei; a légkör; a 

szivárvány; villámok keletkezése 

 

8. Olvassunk együtt! Közös olvasmányok 

TÖRZSANYAG 

Lázár Ervin: Bab Berci; Tatay Sándor: Kinizsi Pál; Fekete István: Vuk 

 

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Berg Judit: Rumini; Janikovszky Éva: A nagy zuhé; Csukás István: Pom-pom meséi; Móra 

Ferenc: Kincskereső kisködmön; Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika; Francesca Simon: 

Rosszcsont Peti; Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai; Lázár Ervin: A Négyszögletű 

Kerek Erdő; Szabó Magda: Tündér Lala 

 

3. ÉVFOLYAM 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 

 

Témakör: BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

ÓRASZÁM: 11 óra 
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A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A témakör feldolgozása akkor a leghatékonyabb, 

ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; a tervezéskor figyelembe vesszük az 

ehhez szükséges időt. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, és az adott hely-

zetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− használja a kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási, kapcsolatlezárási formákat: köszö-

nés, kérés, megszólítás, kérdezés; testtartás, testtávolság, tekintettartás, hangsúly, 

hanglejtés, hangerő, hangszín, megköszönés, elköszönés; 

− élményeiről, olvasmányairól segítséggel vagy önállóan beszámol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− beszédlégzése és artikulációja megfelelő, figyelmet fordít a hangok időtartamának 

helyes ejtésére, a beszéd helyes ritmusára, hangsúlyára, tempójára, az élethelyzet-

nek megfelelő hangerőválasztásra 

− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmá-

csolja; 

− részt vesz ismert szövegek (versek, nyelvtörők, mesék) mozgással, dramatikus 

elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok, 

improvizációk megalkotásába. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Ritmusérzék-fejlesztés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Beszédészlelés, beszédértés 

− Kifejező, érthető beszéd 

− Helyes ejtés tanítása 

− Nem nyelvi jelek használata 

− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

− Párbeszédek, szituációs játékok, improvizáció 
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Fogalmak 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, hanglejtés, 

hangsúly, szünet, testtartás, mimika, térközszabályozás, párbeszéd, szituáció, improvizáció 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Részvétel prezentáció készítésében és előadásában 
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Témakör: Mesék, történetek 

óraszám: 15 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− felkészülés után tagolt szöveget érthetően olvas hangosan; 

− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− önállóan, képek, grafikai szervezők (kerettörténet, történettérkép, mesetáblázat, ka-

rakter-térkép, történetpiramis stb.) segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg 

terjedelmétől függően összefoglalja a történetet; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megol-

dását; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát; 

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét és együttműködik velük; 

− részt vesz a konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, az adott hely-

zetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat, alkal-

maz alapvető olvasási stratégiákat; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál; 

− a szöveg megértését igazoló feladatokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismer néhány mesét és történetet a magyar és más népek irodalmából. 
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− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok 

– klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

− olvas és megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verse-

ket; 

− részt vesz népmesék és műmesék, regék, mondák, történetek közös olvasásában, 

feldolgozásában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történe-

tekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne ki-

alakult élményt és képzetet; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek lényeges mozzanatait és a saját vagy tár-

sai élethelyzetét; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

− önállóan, képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a 

szöveg terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet, médiaterméket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallott szöveg megértésének fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Vázlatírás, hiányos vázlat kiegészítése a szöveghez 

− Illusztráció készítése, kiegészítése, a meglévő társítása 

− Kulcsszavak azonosítása 

− Főbb szerkezeti egységek elkülönítése 

− Beszédfejlesztés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Érzelmi intelligencia fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, áttekintés, keresés, összefoglalás 
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− Mesék jellemzői: jellegzetes szereplők, kifejezések, fordulatok és meseszámok 

Fogalmak 

mese, népmese, történet, valóság, cím, szerző, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, be-

kezdés, időrend, vázlat, összefoglalás 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 

● Élő meseíró meghívása, író-olvasó találkozó szervezése 

● Interjú készítése 

 

Témakör: MONDÁK, REGÉK 

ÓRASZÁM: 21 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− az élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

− részt vesz regék, mondák, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne ki-

alakult képet 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történe-

tekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a 

szöveg terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tar-

talmát;  

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− bővíti a témáról szerzett ismereteit egyéb források feltárásával, gyűjtőmunkával, 

könyvtárhasználattal, filmek, médiatermékek megismerésével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, fel-

dolgozásában; 
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− nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identi-

tástudata, történelmi szemlélete; 

− részt vesz rövid történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszkö-

zökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne ki-

alakult képet; 

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében. Alkotásaival hozzá-

járul létrehozásukhoz; 

− megismer a szűkebb környezetéhez kötődő irodalmi és kulturális emlékeket, 

emlékhelyeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Kronologikus gondolkodás fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Múltbéli események, élethelyzetek és szokások felismerése, elkülönítése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés, áttekintés, összefoglalás 

− Mondák-regék valós és mesei elemei 

− Híres történelmi személyek és események 

− Jeles történelmi személyek: Szent István király, Szent László király, IV. Béla ki-

rály, Mátyás király 

Fogalmak 

monda, rege, mesei elem, valós elem, cím, szerző, helyszín, időrend, tartalom, múlt, jelen, 

jövő 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Mondákban előforduló történelmi helyszínek megtekintése: 

 

Témakör: VERSEK, NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK 

Óraszám: 14 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óra-

szám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósu-

lásának lezárása a negyedik tanév vége. 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 
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− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műve-

ket, verseket; 

− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− élményt és tapasztalatot szerez változatos ritmikájú lírai művek megismerésével a 

kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

− felismeri és indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus magyar gyerekversek 

mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (szí-

nek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.); 

− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus szöve-

get, szövegrészletet; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés - beszédhallás fejlesztése 

− Ritmusérzék fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Belső képalkotás 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek 

bevonásával 

− Egyéni szövegértelmezés kialakítása tanítói segítséggel 

− Ritmus, rím, refrén 

− Népköltészeti alkotások: mondókát, népdalt, sorolót 

Fogalmak 

vers, himnusz, dal, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 
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Kiegészítő tevékenységek: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 

● Élő költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése 

Interjú készítése 

Témakör: HELYEM A VILÁGBAN 

ÓRASZÁM: 12 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

negyedik tanév vége. 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az is-

kolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

− digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− szöveg terjedelmétől függően összefoglalja a szöveg tartalmát; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat; 

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét és együttműködik velük; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban és az adott hely-

zetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

− digitális forrásokat is használ; 

− törekszik a világ tapasztalati úton történő megismerésére, értékeinek tudatos meg-

óvására; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; mozgó-

sítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, 

tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez néhány szövegtípusról és műfajról, szépiro-

dalmi és ismeretközlő szövegről; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megol-

dását; 
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− nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identitástu-

data, történelmi szemlélete; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult élményt és képzetet; 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élmé-

nyét; 

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyomá-

nyos és digitális felületen; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Élő és élettelen környezet 

− Kulturális értékek megismerése és tisztelete 

− Természeti értékek tisztelete 

− Környezettudatosság 

− Együttműködés, közösségformálás 

− Önismeret, társismeret 

− Kulturált véleménynyilvánítás 

− Mások véleményének elfogadása 

− Fenntartható fejlődés 

Fogalmak 

világ, földrész, ország, haza, környezet, közösség, család 

Kiegészítő tevékenységek: 

● részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 

● részvétel természetvédelmi projektben 

● nemzeti emlékhelyek meglátogatása 

● múzeumlátogatás 

 

Témakör: ÜNNEPKÖRÖK, HAGYOMÁNYOK, MESTERSÉGEK 

 ÓRASZÁM: 12 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óra-

szám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 
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Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

- élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál, a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi 

szinteken; 

− ismer és ért néhány egyszerű és gyakori szólást, szóláshasonlatot, közmondást, ta-

lálós kérdést, nyelvtörőt, kiszámolót, mondókát; 

− megéli a közösséghez tartozás élményét; 

− megismeri saját lakóhelyének irodalmi és kulturális értékeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megérti a rövid szövegeket, részt azok olvasásában, közös feldolgozásában; 

− ismeri a keresztény/keresztén ünnepköröket (karácsony, húsvét, pünkösd), nemzeti 

és állami ünnepeket (március 15., augusztus 20., október 23.), népszokást (Márton-

nap, Luca-nap, betlehemezés, húsvéti locsolkodás, pünkösdölés); 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élmé-

nyét; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében; 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus magyar gyerekversek 

mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− megismeri a jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz, népi mesterségekhez 

kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat; 

− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó köl-

temények részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

− részt vesz a témában neki szóló kiállítások megismerésében; 

− megfigyeli az ünnepek, hagyományok éves körforgását; 

− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó köl-

temények részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

− ismerkedik régi magyar mesterségekkel, irodalmi művek olvasásával és gyűjtő-

munkával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Olvasástechnika fejlesztése 
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− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

− Magyar hagyományok tisztelete 

− Az ünnepek jellemzői, körforgásuk 

− Lakóhely hagyományainak megismerése 

− Szólások, szóláshasonlatok, közmondások 

− Találós kérdések 

− Régi magyar mesterségek 

Fogalmak 

családi ünnep, nemzeti ünnep, állami ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi 

gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, szóláshasonlat, közmondás, 

körforgás, mesterség, foglalkozás 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon 

● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

● Találkozás, ismerkedés népi mesterségek művelőivel 

● Részvétel népi mesterségekhez kapcsolódó tevékenységekben 

 

Témakör: NÖVÉNYEK, ÁLLATOK, EMBEREK, TALÁLMÁNYOK 

ÓRASZÁM: 17 óra 

A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rend-

szerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítá-

si órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− az élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyomá-

nyos és digitális felületen; 
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− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a szövegekhez kapcsolódó személyes élményeit, ismereteit felidézi és megosztja; 

− röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot, 

− önállóan vagy tanítói segítséggel használja az alapvető olvasási stratégiákat; 

− információkat, adatokat gyűjt a szövegből, kiemeli a bekezdések lényegét; tanítói 

segítséggel, vagy önállóan megfogalmazza azt. 

− megismeri és alkalmazza az adott témákhoz kapcsolódó lexikonokat; 

− néma olvasás útján megérti a rövid, életkorának megfelelő tankönyvi szöveg tar-

talmát és az utasításokat; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértés fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 

− Egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján új szó vagy kifejezés jelentésének meg-

értése 

− A megismert szavak, kifejezések alkalmazása a különböző nyelvi szinteken 

− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésekről 

− Növények, állatok csoportosítása különféle szempontok szerint  

− Egyszerű grafikus szervezők alkalmazása (fürtábra, t-táblázat, gondolattérkép) 

− Lényegkiemelés képessége 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Belső képalkotás 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevo-

násával 

− Tanulás tanulása 

Fogalmak 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, cím, illusztráció, szöveg, bekezdés 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatá-

sa 

● Részvétel természetvédelmi projektben 

● Múzeumlátogatás 
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Témakör: OLVASSUNK EGYÜTT! KÖZÖS OLVASMÁNYOK 

ÓRASZÁM: 6 óra 

A témakör sajátossága, hogy olvasási, tanulási motívumok és képességek fejlesztésre épül. A 

javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál; 

− nyitott az irodalmi művek befogadására; 

− értő figyelemmel követi a tanító/társai felolvasását; 

− verbális és vizuális módon vagy dramatikus eszközökkel reflektál a szövegre, 

megfogalmazza a szöveg alapján benne kialakult képet; 

− röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és megfogalmazza a köztük lévő kapcsolatokat; 

− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megalkotja a szöveg jelentését önmaga szá-

mára, megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját; meghallgatja 

társai véleményét, azokra reflektál. 

− részt vesz a konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban; 

− az adott helyzetnek megfelelően tudatosan alkalmazza a megismert kommunikáci-

ós szabályokat; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat; 

− az olvasott szöveghez illusztrációt készít, a hiányos illusztrációt kiegészíti, vagy a 

meglévőt társítja a szöveggel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ajánlással és/vagy egyéni érdeklődésének és az életkori sajátosságainak megfelelő-

en 

− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő, gyermekirodalmi mű kö-

zös olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegek: klasszikus, 

kortárs magyar alkotások megismerésével; 

− olvas és megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket; 
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− megtapasztalja az életkorának, érdeklődésének megfelelő szövegek befogadásának 

és előadásának élményét és örömét; 

− részt vesz legalább két hosszabb terjedelmű, magyar és gyermekirodalmi alkotás 

feldolgozásában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− a megismert irodalmi szövegekhez, iskolai eseményekhez plakátot, meghívót, saját 

programjaihoz meghívót készít hagyományosan és digitálisan; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a problémahelyzetet és annak 

megoldását; 

− az olvasott szövegekben kulcsszavakat azonosít, a főbb szerkezeti egységeket 

önállóan vagy segítséggel elkülöníti; 

− megfogalmazza saját véleményét a szereplők cselekedeteiről; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

− mozgósítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− részt vesz a közösen feldolgozott történet dramatikus, bábos és egyéb vizuális, di-

gitális eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására 

benne kialakult képet; 

− önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítséglettel a szöveg 

terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tartalmát 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet, médiaterméket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi nevelés 

− Irodalmi műveltség alapozása 

− Hallott és olvasott szöveg megértésének fejlesztése 

− Bemutató olvasás követése 

− Olvasásra nevelés 

− Olvasási kedv felkeltése, olvasás megszerettetése 

− Kreatív befogadás 

− Kreatív írás 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Kulcsszavak azonosítása, főbb szerkezeti részek elkülönítése 

− Beszédfejlesztés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Érzelmi intelligencia fejlesztése 
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− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, áttekintés, keresés, összefoglalás 

− Lapbook, plakát, könyvajánló, képregény 

− Kérdésfeltevés 

Fogalmak 

regény, meseregény, szerző, cím, kiadó, tartalomjegyzék, fülszöveg, történet, valóság, fejezet, 

időrend, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, illusztráció 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Könyvtárlátogatás 

● Színház, bábszínház látogatása 

● Részvétel olvasmánnyal kapcsolatos prezentáció készítésében 

● Közös olvasmány dramatikus feldolgozása 

● Közös olvasmányt feldolgozó film megtekintése 

 

 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó elválasztás, betűrendbe sorolás 

ÓRASZÁM: 13 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik  

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír és törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat; 

− a kiejtéssel megegyező, rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 

leírja; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, hibáit javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő 

szavakat betűrendbe sorol, a megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen 

való kereséskor is; 
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− életkorának megfelelő, digitális és hagyományos szótárakat használ; 

− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű mássalhangzók között;  

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult sza-

vakban; 

− biztosan szótagol, alkalmazza az elválasztás szabályait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− Szótagolás, elválasztás, egytagú és összetett szavak 

− 20-40 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú szavak) 

helyes leírása 

− 20-40 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást 

vagy hasonulást tartalmazó szó 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mással-

hangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, összetett szó, ábécé, betűrend, 

szótár, „j” hang kétféle jelölése 

 

Témakör: A NYELV ÉPÍTŐ KÖVEI: AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS LÉPÉSEI 

(MONDATGRAMMATIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA- KAPCSOLÁS, SZŰKÍTÉS, BŐVÍTÉS, NÉVMÁSÍTÁS, 

NÉVELŐHASZNÁLAT, HELYETTESÍTÉS) 

ÓRASZÁM: 16 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− a megismert szavakat, kifejezéseket helyesen alkalmazza; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre; 
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− gondolatait, érzelmeit, véleményét életkorának, egyéni képességeinek és a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően néhány mondatban írásban is megfo-

galmazza; 

− egyéni képességeinek megfelelően alkot szövegeket írásban; 

− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazá-

sára és meglévő szókincsének aktivizálására; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játé-

kok megalkotásába. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri, indokolja a cím és szöveg közti összefüggést; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, szereplőket, a konfliktust és annak megol-

dását; 

− megadott szempontok alapján rövid mesét ír, kiegészít vagy átalakít, vázlatot ké-

szít; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Mondatok és összekapcsolásuk 

− Történetalkotás szóban 

− Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− Íráskészség fejlesztése 

− Írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése 

− Anyaggyűjtés módjai 

− szó- és kifejezéskészlet gyűjtése 

− Vázlatkészítés, vázlat kiegészítése 

− Szerkezeti egységek elkülönítése 

− Kulcsszavak, kulcsmondatok kiemelése 

− Szövegalkotás főbb lépései 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

Fogalmak 

mondat, szöveg, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, címadás, téma, anyaggyűjtés, váz-

lat, előzmény, esemény, következmény, levél, SMS, e-mail, címzett, feladó, válasz, továbbí-

tás, megszólítás, önellenőrzés, hibajavítás 
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Témakör: A NYELV ÉPÍTŐ KÖVEI: SZÓ, SZÓKAPCSOLAT, MONDAT, SZÖVEG (RÖVID SZÖVEGEK 

ALKOTÁSA - HÍR, HIRDETÉS, MEGHÍVÓ, FELHÍVÁS, TUDÓSÍTÁS, ELBESZÉLŐ SZÖVEG ELEKTRONIKUS 

LEVÉL) 

ÓRASZÁM: 13 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esz-

tétikus füzetvezetésre; 

− írásbeli munkáit segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására 

és meglévő szókincsének aktivizálására; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a hangjelölés megismert szabályait helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés és szóelemzés alkalmazásával meg-

felelően leírja; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat a mondatvégi írásjeleket; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Ösztönös nyelvhasználat formálása 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése 

− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− 20-40 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú szavak) 

helyes leírása 

Fogalmak 

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 

nagybetű 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Részvétel osztályújság, napló, iskolaújság készítésében hagyományos és digitális for-

mában 

 

Témakör: SZÓTŐ ÉS TOLDALÉK, SZÓELEMZÉS 

ÓRASZÁM: 9 óra 
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A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat; 

− önállóan felismeri és elkülöníti az egytövű ismert szavakban a szótövet és a tolda-

lékot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hallásfejlesztés, fonémahallás fejlesztése 

− Hang- és betűanalízis képességének fejlesztése 

− Szótő és toldalék fogalma felismerés szintjén 

− Nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

− Szóalak felbontása 

− Toldalékos szavak helyes használata 

− Toldalékos szavak funkcionális másolása, tollbamondása, emlékezetből írása 

− Helyesejtés-fejlesztés hangkapcsolat-gyakorlatokkal 

− Hibajavítás és önellenőrzés képességének fejlesztése 

Fogalmak 

hang-betű, betűkapcsolat, hangkapcsolat, szótagolás, szótő, toldalék, szóelemző írásmód, ön-

ellenőrzés 

 

Témakör: HANGALAK ÉS JELENTÉS KAPCSOLATA, ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK 

ÓRASZÁM: 9 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzet-

nek megfelelően használja az írásbeli és szóbeli szövegalkotásban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismer és ért néhány egyszerű szólást, közmondást; 

− megérti és használja az ismert állandósult szókapcsolatokat; 

− különféle módokon megjeleníti az ismert szólások, közmondások jelentését. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− Szókincs fejlesztése, szókincs aktivizálása 

− Árnyalt nyelvhasználat fejlesztése 

− Hangalak – jelentés 

− Ellentétes jelentésű szavak, rokon értelmű szavak 

− Szólások, közmondások, szóláshasonlatok 

− Népmesék kezdő és záró formulái, szókapcsolatok, ismétlődő motívumok 

− Szó szerinti és átvitt jelentés 

Fogalmak 

szólás, közmondás, szókapcsolat, hangalak, jelentés, egyjelentésű szavak, rokon értelmű sza-

vak, ellentétes jelentésű szavak 

 

Témakör: ÉLŐLÉNYEK, TÁRGYAK, GONDOLATI DOLGOK NEVE 

ÓRASZÁM: 16 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− megérti és használja az életkorának megfelelő (térbeli, időbeli) relációs szókincset; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja és önállóan vagy segítséggel leírja az 

élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az élőlények, tárgyak, gon-

dolati dolgok nevét kifejező szavakat 

− megkülönbözteti a szavak egyes és többes számát 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat; 

− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert szavakat; 
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− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzet-

nek megfelelően használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. 

− a több hasonló élőlény, tárgy vagy gondolati dolog nevét kis kezdőbetűvel írja; 

− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneve-

ket nagy kezdőbetűvel írja le. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− Együttműködési képesség 

− Élőlény, tárgy, gondolati dolog neve 

− Kis- és nagy kezdőbetűs szavak másolása, tollbamondása, emlékezetből írása 

− Több hasonló élőlény, tárgy, gondolati dolog neve és helyesírása 

− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek, Fogalmak 

élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név, önellenőr-

zés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév 

 

Témakör: TULAJDONSÁGOKAT KIFEJEZŐ SZAVAK 

ÓRASZÁM: 12 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a tulajdonságot kifejező sza-

vakat és azok fokozott alakjait; 

− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzet-

nek megfelelően használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− A megfigyelt és értelmezett fokozott melléknevek helyes írásmódja 

− Együttműködési képesség 

Fogalmak 

ellentétes jelentésű kifejezések, rokon értelmű szavak, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, 

tulajdonságot kifejező szó 

 

Témakör: MENNYISÉGEKET KIFEJEZŐ SZAVAK 

 ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a mennyiségeket kifejező 

szavakat és azok fokozott alakjait; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− A megfigyelt és értelmezett fokozott számnevek helyes írásmódja 

− Együttműködési képesség 

Fogalmak 

különírás, szótő, toldalék, mennyiségeket kifejező szó 
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Témakör: CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS A MÚLTBAN, JELENBEN, JÖVŐBEN 

ÓRASZÁM: 16 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− megérti és használja az életkorának megfelelő (térbeli, időbeli) relációs szókincset; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat; 

− megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvéseket, történéseket; 

− helyesen alkalmazza a szóbeli és írásbeli szövegalkotásában az idő kifejezésének 

nyelvi eszközeit; 

− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést 

kifejező szavakat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− A megfigyelt és értelmezett igekötős igék helyes írásmódja 

− Együttműködési képesség 

Fogalmak 

múlt, jelen, jövő, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, cselekvést jelentő szó 

 

 

4. ÉVFOLYAM 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 

 

Témakör: BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

ÓRASZÁM: 11 óra 
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A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A témakör feldolgozása akkor a leghatékonyabb, 

ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; a tervezéskor figyelembe vesszük az 

ehhez szükséges időt. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, és az adott hely-

zetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− használja a kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási, kapcsolatlezárási formákat: köszö-

nés, kérés, megszólítás, kérdezés; testtartás, testtávolság, tekintettartás, hangsúly, 

hanglejtés, hangerő, hangszín, megköszönés, elköszönés; 

− élményeiről, olvasmányairól segítséggel vagy önállóan beszámol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− beszédlégzése és artikulációja megfelelő, figyelmet fordít a hangok időtartamának 

helyes ejtésére, a beszéd helyes ritmusára, hangsúlyára, tempójára, az élethelyzet-

nek megfelelő hangerőválasztásra 

− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmá-

csolja; 

− részt vesz ismert szövegek (versek, nyelvtörők, mesék) mozgással, dramatikus 

elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok, 

improvizációk megalkotásába. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

− Ritmusérzék-fejlesztés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Beszédészlelés, beszédértés 

− Kifejező, érthető beszéd 

− Helyes ejtés tanítása 

− Nem nyelvi jelek használata 

− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

− Párbeszédek, szituációs játékok, improvizáció 
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Fogalmak 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, hanglejtés, 

hangsúly, szünet, testtartás, mimika, térközszabályozás, párbeszéd, szituáció, improvizáció 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Részvétel prezentáció készítésében és előadásában 

 

Témakör: MESÉK, TÖRTÉNETEK 

ÓRASZÁM: 13 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− felkészülés után tagolt szöveget érthetően olvas hangosan; 

− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− önállóan, képek, grafikai szervezők (kerettörténet, történettérkép, mesetáblázat, ka-

rakter-térkép, történetpiramis stb.) segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg 

terjedelmétől függően összefoglalja a történetet; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult képet; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megol-

dását; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát; 

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét és együttműködik velük; 

− részt vesz a konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, az adott hely-

zetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat, alkal-

maz alapvető olvasási stratégiákat; 
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− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál; 

− a szöveg megértését igazoló feladatokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismer néhány mesét és történetet a magyar és más népek irodalmából. 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok 

– klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

− olvas és megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verse-

ket; 

− részt vesz népmesék és műmesék, regék, mondák, történetek közös olvasásában, 

feldolgozásában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történe-

tekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne ki-

alakult élményt és képzetet; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek lényeges mozzanatait és a saját vagy tár-

sai élethelyzetét; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

− önállóan, képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a 

szöveg terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet, médiaterméket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallott szöveg megértésének fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Vázlatírás, hiányos vázlat kiegészítése a szöveghez 

− Illusztráció készítése, kiegészítése, a meglévő társítása 

− Kulcsszavak azonosítása 

− Főbb szerkezeti egységek elkülönítése 

− Beszédfejlesztés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 
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− Érzelmi intelligencia fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, áttekintés, keresés, összefoglalás 

− Grafikus szervezők: fürtábra, T-táblázat, Venn-diagram, fogalomtáblázat, kerettör-

ténet, történettérkép, mesetáblázat, karakter-térkép, történetpiramis 

− Mesék jellemzői: jellegzetes szereplők, kifejezések, fordulatok és meseszámok 

Fogalmak 

mese, népmese, történet, valóság, cím, szerző, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, be-

kezdés, időrend, vázlat, összefoglalás 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 

● Élő meseíró meghívása, író-olvasó találkozó szervezése 

● Interjú készítése 

 

Témakör: MONDÁK, REGÉK 

ÓRASZÁM: 20 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− az élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

− részt vesz regék, mondák, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne ki-

alakult képet 

− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történe-

tekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

− önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a 

szöveg terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tar-

talmát; 

− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véle-

ményt alkot; 
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− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− bővíti a témáról szerzett ismereteit egyéb források feltárásával, gyűjtőmunkával, 

könyvtárhasználattal, filmek, médiatermékek megismerésével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, fel-

dolgozásában; 

− nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identi-

tástudata, történelmi szemlélete; 

− részt vesz rövid történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszkö-

zökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne ki-

alakult képet; 

− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében. Alkotásaival hozzá-

járul létrehozásukhoz; 

− megismer a szűkebb környezetéhez kötődő irodalmi és kulturális emlékeket, 

emlékhelyeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Kronologikus gondolkodás fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Múltbéli események, élethelyzetek és szokások felismerése, elkülönítése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés, áttekintés, összefoglalás 

− Mondák-regék valós és mesei elemei 

− Híres történelmi személyek és események 

− Jeles történelmi személyek: II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor, Széchenyi István, 

Kossuth Lajos 

Fogalmak 

monda, rege, mesei elem, valós elem, cím, szerző, helyszín, időrend, tartalom, múlt, jelen, 

jövő 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Mondákban előforduló történelmi helyszínek megtekintése 

 



 

1433 

 

 

 

Témakör: VERSEK, NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK 

ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műve-

ket, verseket; 

− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− élményt és tapasztalatot szerez változatos ritmikájú lírai művek megismerésével a 

kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

− felismeri és indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus magyar gyerekversek 

mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (szí-

nek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.); 

− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus szöve-

get, szövegrészletet; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi fejlesztés 

− Hallásfejlesztés - beszédhallás fejlesztése 

− Ritmusérzék fejlesztése 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Belső képalkotás 
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− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevo-

násával 

− Egyéni szövegértelmezés kialakítása tanítói segítséggel 

− Ritmus, rím, refrén 

− Népköltészeti alkotások: mondókát, népdalt, sorolót 

Fogalmak 

vers, himnusz, dal, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 

● Élő költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése 

● Interjú készítése 

 

Témakör: HELYEM A VILÁGBAN 

ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az is-

kolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.  

− digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− szöveg terjedelmétől függően összefoglalja a szöveg tartalmát; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat; 

− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét és együttműködik velük; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban és az adott hely-

zetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

− digitális forrásokat is használ; 

− törekszik a világ tapasztalati úton történő megismerésére, értékeinek tudatos meg-

óvására; 
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− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; mozgó-

sítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, 

tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez néhány szövegtípusról és műfajról, szépiro-

dalmi és ismeretközlő szövegről; 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megol-

dását; 

− nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identitástu-

data, történelmi szemlélete; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 

kialakult élményt és képzetet; 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élmé-

nyét; 

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyomá-

nyos és digitális felületen; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Élő és élettelen környezet 

− Kulturális értékek megismerése és tisztelete 

− Természeti értékek tisztelete 

− Környezettudatosság 

− Együttműködés, közösségformálás 

− Önismeret, társismeret 

− Kulturált véleménynyilvánítás 

− Mások véleményének elfogadása 

− Fenntartható fejlődés 

Fogalmak 

világ, földrész, ország, haza, környezet, közösség, család 

Kiegészítő tevékenységek: 

● részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 
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● részvétel természetvédelmi projektben 

● nemzeti emlékhelyek meglátogatása 

● múzeumlátogatás 

 

Témakör: ÜNNEPKÖRÖK, HAGYOMÁNYOK, MESTERSÉGEK 

ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál, a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi 

szinteken; 

− ismer és ért néhány egyszerű és gyakori szólást, szóláshasonlatot, közmondást, ta-

lálós kérdést, nyelvtörőt, kiszámolót, mondókát; 

− megéli a közösséghez tartozás élményét; 

− megismeri saját lakóhelyének irodalmi és kulturális értékeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megérti a rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, közös feldolgozásában; 

− ismeri a keresztény/keresztén ünnepköröket (karácsony, húsvét, pünkösd), nemzeti 

és állami ünnepeket (március 15., augusztus 20., október 23.), népszokást (Márton-

nap, Luca-nap, betlehemezés, húsvéti locsolkodás, pünkösdölés); 

− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élmé-

nyét; 

− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében; 

− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus magyar gyerekversek 

mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

− megismeri a jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz, népi mesterségekhez 

kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat; 

− részt vesz a témában neki szóló kiállítások megismerésében; 

− megfigyeli az ünnepek, hagyományok éves körforgását; 
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− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó köl-

temények részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

− ismerkedik régi magyar mesterségekkel, irodalmi művek olvasásával és gyűjtő-

munkával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

− Magyar hagyományok tisztelete 

− Az ünnepek jellemzői, körforgásuk 

− Lakóhely hagyományainak megismerése 

− Szólások, szóláshasonlatok, közmondások 

− Találós kérdések 

− Régi magyar mesterségek 

Fogalmak 

családi ünnep, nemzeti ünnep, állami ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi 

gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, szóláshasonlat, közmondás, 

körforgás, mesterség, foglalkozás 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon 

● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

● Találkozás, ismerkedés népi mesterségek művelőivel 

● Részvétel népi mesterségekhez kapcsolódó tevékenységekben 

 

Témakör: NÖVÉNYEK, ÁLLATOK, EMBEREK, TALÁLMÁNYOK 

ÓRASZÁM: 19 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 
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− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyomá-

nyos és digitális felületen; 

− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a szövegekhez kapcsolódó személyes élményeit, ismereteit felidézi és megosztja; 

− röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot, 

− önállóan vagy tanítói segítséggel használja az alapvető olvasási stratégiákat; 

− információkat, adatokat gyűjt a szövegből, kiemeli a bekezdések lényegét; tanítói 

segítséggel, vagy önállóan megfogalmazza azt. 

− megismeri és alkalmazza az adott témákhoz kapcsolódó lexikonokat; 

− néma olvasás útján megérti a rövid, életkorának megfelelő tankönyvi szöveg tar-

talmát és az utasításokat; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szövegértés fejlesztése 

− Beszédfejlesztés 

− Egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján új szó vagy kifejezés jelentésének meg-

értése 

− A megismert szavak, kifejezések alkalmazása a különböző nyelvi szinteken 

− Kedvenc növény, állat, híres magyar ember és találmányai néhány mondatos be-

mutatása (Jedlik Ányos, Puskás Tivadar, Szentgyörgyi Albert, Bíró László, Gábor 

Dénes, Neumann János, Rubik Ernő) 

− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésekről 

− Növények, állatok csoportosítása különféle szempontok szerint  

− Egyszerű grafikus szervezők alkalmazása (fürtábra, t-táblázat, gondolattérkép) 

− Lényegkiemelés képessége 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Belső képalkotás 

− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevo-

násával 

− Tanulás tanulása 
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Fogalmak 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, cím, illusztráció, szöveg, bekezdés 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatá-

sa 

● Részvétel természetvédelmi projektben 

● Múzeumlátogatás 

 

Témakör: OLVASSUNK EGYÜTT! KÖZÖS OLVASMÁNYOK 

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Di-

gitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfele-

lően reflektál; 

− nyitott az irodalmi művek befogadására; 

− értő figyelemmel követi a tanító/társai felolvasását; 

− verbális és vizuális módon vagy dramatikus eszközökkel reflektál a szövegre, 

megfogalmazza a szöveg alapján benne kialakult képet; 

− röviden indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és megfogalmazza a köztük lévő kapcsolatokat; 

− saját gondolkodási és nyelvi szintjén megalkotja a szöveg jelentését önmaga szá-

mára, megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját; meghallgatja 

társai véleményét, azokra reflektál. 

− részt vesz a konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 

− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban; 

− az adott helyzetnek megfelelően tudatosan alkalmazza a megismert kommunikáci-

ós szabályokat; 

− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat; 

− az olvasott szöveghez illusztrációt készít, a hiányos illusztrációt kiegészíti, vagy a 

meglévőt társítja a szöveggel. 



 

1440 

 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ajánlással és/vagy egyéni érdeklődésének és az életkori sajátosságainak megfelelő-

en választott irodalmi alkotást ismer meg; 

− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő, gyermekirodalmi mű kö-

zös olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegek: klasszikus, 

kortárs magyar alkotások megismerésével; 

− olvas és megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket; 

− megtapasztalja az életkorának, érdeklődésének megfelelő szövegek befogadásának 

és előadásának élményét és örömét; 

− részt vesz legalább két hosszabb terjedelmű, magyar és gyermekirodalmi alkotás 

feldolgozásában; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

− a megismert irodalmi szövegekhez, iskolai eseményekhez plakátot, meghívót, saját 

programjaihoz meghívót készít hagyományosan és digitálisan; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a problémahelyzetet és annak 

megoldását; 

− az olvasott szövegekben kulcsszavakat azonosít, a főbb szerkezeti egységeket 

önállóan vagy segítséggel elkülöníti; 

− megfogalmazza saját véleményét a szereplők cselekedeteiről; 

− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

− mozgósítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élmé-

nyeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

− részt vesz a közösen feldolgozott történet dramatikus, bábos és egyéb vizuális, di-

gitális eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására 

benne kialakult képet; 

− önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítséglettel a szöveg 

terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tartalmát 

− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet, médiaterméket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Érzelmi nevelés 

− Irodalmi műveltség alapozása 

− Hallott és olvasott szöveg megértésének fejlesztése 

− Bemutató olvasás követése 

− Olvasásra nevelés 

− Olvasási kedv felkeltése, olvasás megszerettetése 

− Kreatív befogadás 

− Kreatív írás 
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− Szövegértő olvasás fejlesztése 

− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

− Kulcsszavak azonosítása, főbb szerkezeti részek elkülönítése 

− Beszédfejlesztés 

− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

− Verbális memória fejlesztése 

− Érzelmi intelligencia fejlesztése 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

− Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

− Olvasási stratégiák: jóslás, áttekintés, keresés, összefoglalás 

− Grafikus szervezők: pl. fürtábra, T-táblázat, Venn-diagram, fogalomtáblázat keret-

történet, történettérkép, mesetáblázat, karakter-térkép, történetpiramis stb. 

− Illusztráció készítése, kiegészítése, a meglévő társítása 

− Lapbook, plakát, könyvajánló, képregény 

− Kérdésfeltevés 

Fogalmak 

regény, meseregény, szerző, cím, kiadó, tartalomjegyzék, fülszöveg, történet, valóság, fejezet, 

időrend, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, illusztráció 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Könyvtárlátogatás 

● Színház, bábszínház látogatása 

● Részvétel olvasmánnyal kapcsolatos prezentáció készítésében 

● Közös olvasmány dramatikus feldolgozása 

● Közös olvasmányt feldolgozó film megtekintése 

 

 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS 

 

Témakör: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó elválasztás, betűrendbe sorolás 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír és törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 
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− kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat; 

− a kiejtéssel megegyező, rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 

leírja; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, hibáit javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő 

szavakat betűrendbe sorol, a megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen 

való kereséskor is; 

− életkorának megfelelő, digitális és hagyományos szótárakat használ; 

− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű mássalhangzók között;  

− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult sza-

vakban; 

− biztosan szótagol, alkalmazza az elválasztás szabályait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

− Fonémahallás fejlesztése 

− Vizuális memória fejlesztése 

− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 

− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 

− Helyesírási készség fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

− Szótagolás, elválasztás, egytagú és összetett szavak 

− 20-40 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú szavak) 

helyes leírása 

- 20-40 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy 

hasonulást tartalmazó szó 

Fogalmak 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mással-

hangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, összetett szó, ábécé, betűrend, 

szótár, „j” hang kétféle jelölése 
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Témakör: A NYELV ÉPÍTŐ KÖVEI: AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS LÉPÉSEI 

(MONDATGRAMMATIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA- KAPCSOLÁS, SZŰKÍTÉS, BŐVÍTÉS, NÉVMÁSÍTÁS, 

NÉVELŐHASZNÁLAT, HELYETTESÍTÉS) 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem 

feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékeny-

ség) alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően válaszol; 

− a megismert szavakat, kifejezéseket helyesen alkalmazza; 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír; 

− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre; 

− gondolatait, érzelmeit, véleményét életkorának, egyéni képességeinek és a kom-

munikációs helyzetnek megfelelően néhány mondatban írásban is megfogalmazza; 

− egyéni képességeinek megfelelően alkot szövegeket írásban; 

− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására 

és meglévő szókincsének aktivizálására; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok 

megalkotásába. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri, indokolja a cím és szöveg közti összefüggést; 

− azonosítja a történetekben a helyszínt, szereplőket, a konfliktust és annak megol-

dását; 

− megadott szempontok alapján rövid mesét ír, kiegészít vagy átalakít, vázlatot ké-

szít; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése 

− Mondatok és összekapcsolásuk 

− Történetalkotás szóban 

− Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− Íráskészség fejlesztése 

− Írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése 

− Anyaggyűjtés módjai 

− Szó- és kifejezéskészlet gyűjtése 
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− Vázlatkészítés, vázlat kiegészítése 

− Szerkezeti egységek elkülönítése 

− Kulcsszavak, kulcsmondatok kiemelése 

− Szövegalkotás főbb lépései 

− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következteté-

sek levonása 

Fogalmak 

mondat, szöveg, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, címadás, téma, anyaggyűjtés, váz-

lat, előzmény, esemény, következmény, levél, SMS, e-mail, címzett, feladó, válasz, továbbí-

tás, megszólítás, önellenőrzés, hibajavítás 

 

Témakör: A NYELV ÉPÍTŐ KÖVEI: SZÓ, SZÓKAPCSOLAT, MONDAT, SZÖVEG (RÖVID SZÖVEGEK 

ALKOTÁSA - HÍR, HIRDETÉS, MEGHÍVÓ, FELHÍVÁS, TUDÓSÍTÁS, ELBESZÉLŐ SZÖVEG ELEKTRONIKUS 

LEVÉL) 

ÓRASZÁM: 15 óra 

A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esz-

tétikus füzetvezetésre; 

− írásbeli munkáit segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására 

és meglévő szókincsének aktivizálására; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a hangjelölés megismert szabályait helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés és szóelemzés alkalmazásával meg-

felelően leírja; 

− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat a mondatvégi írásjeleket; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Ösztönös nyelvhasználat formálása 

− Nyelvi tudatosság fejlesztése 

− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 



 

1445 

 

 

 

− 20-40 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú szavak) 

helyes leírása 

- Fogalmazási alapismeretek 

Fogalmak 

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 

nagybetű 

Kiegészítő tevékenységek: 

● Részvétel osztályújság, napló, iskolaújság készítésében hagyományos és digitális for-

mában 

Témakör: SZÓTŐ ÉS TOLDALÉK, SZÓELEMZÉS 

ÓRASZÁM: 8 óra 

A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat; 

− önállóan felismeri és elkülöníti az ismert szavakban a szótövet és a toldalékot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hallásfejlesztés, fonémahallás fejlesztése 

− Hang- és betűanalízis képességének fejlesztése 

− Szótő és toldalék fogalma felismerés szintjén 

− Nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

− Szóalak felbontása 

− Toldalékos szavak helyes használata 

− Toldalékos szavak funkcionális másolása, tollbamondása, emlékezetből írása 

− Helyesejtés-fejlesztés hangkapcsolat-gyakorlatokkal 

− Hibajavítás és önellenőrzés képességének fejlesztése 

Fogalmak 

hang-betű, betűkapcsolat, hangkapcsolat, szótagolás, szótő, toldalék, szóelemző írásmód, ön-

ellenőrzés 

 

Témakör: HANGALAK ÉS JELENTÉS KAPCSOLATA, ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK 

ÓRASZÁM: 8 óra 
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A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzet-

nek megfelelően használja az írásbeli és szóbeli szövegalkotásban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismer és ért néhány egyszerű szólást, közmondást; 

− megérti és használja az ismert állandósult szókapcsolatokat; 

− különféle módokon megjeleníti az ismert szólások, közmondások jelentését. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 

− Szókincs fejlesztése, szókincs aktivizálása 

− Árnyalt nyelvhasználat fejlesztése 

− Hangalak – jelentés 

− Ellentétes jelentésű szavak, rokon értelmű szavak 

− Szólások, közmondások, szóláshasonlatok 

− Népmesék kezdő és záró formulái, szókapcsolatok, ismétlődő motívumok 

− Szó szerinti és átvitt jelentés 

− Szólások, közmondások hagyományőrző szerepe, néhány ismert szólás, közmon-

dás eredete 

Fogalmak 

szólás, közmondás, szókapcsolat, hangalak, jelentés, egyjelentésű szavak, rokon értelmű sza-

vak, ellentétes jelentésű szavak 

 

Témakör: ÉLŐLÉNYEK, TÁRGYAK, GONDOLATI DOLGOK NEVE 

ÓRASZÁM: 17 óra 

A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− megérti és használja az életkorának megfelelő (térbeli, időbeli) relációs szókincset; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 
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− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja és önállóan vagy segítséggel leírja az 

élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az élőlények, tárgyak, gon-

dolati dolgok nevét kifejező szavakat 

− megkülönbözteti a szavak egyes és többes számát 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat; 

− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert szavakat; 

− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzet-

nek megfelelően használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. 

− a több hasonló élőlény, tárgy vagy gondolati dolog nevét kis kezdőbetűvel írja; 

− a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneve-

ket nagy kezdőbetűvel írja le. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− Együttműködési képesség 

− Élőlény, tárgy, gondolati dolog neve 

− Kis- és nagy kezdőbetűs szavak másolása, tollbamondása, emlékezetből írása 

− Több hasonló élőlény, tárgy, gondolati dolog neve és helyesírása 

− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek, intéz-

ménynevek, címek) 

Fogalmak 

élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név, önellenőr-

zés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév, intézménynév, címek neve 

 

Témakör: TULAJDONSÁGOKAT KIFEJEZŐ SZAVAK  

ÓRASZÁM: 11 óra 

A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 
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− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a tulajdonságot kifejező sza-

vakat és azok fokozott alakjait; 

− ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzet-

nek megfelelően használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− A megfigyelt és értelmezett fokozott melléknevek helyes írásmódja 

− Együttműködési képesség 

Fogalmak 

ellentétes jelentésű kifejezések, rokon értelmű szavak, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, 

tulajdonságot kifejező szó 

 

Témakör: MENNYISÉGEKET KIFEJEZŐ SZAVAK 

ÓRASZÁM: 15 óra 

A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 
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− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja a mennyiségeket kifejező 

szavakat és azok fokozott alakjait; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− A megfigyelt és értelmezett fokozott számnevek helyes írásmódja 

− Együttműködési képesség 

Fogalmak 

különírás, szótő, toldalék, mennyiségeket kifejező szó 

 

Témakör: CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS A MÚLTBAN, JELENBEN, JÖVŐBEN  

ÓRASZÁM: 20 óra 

A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. Az óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 

− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktá-

lás alapján; 

− megérti és használja az életkorának megfelelő (térbeli, időbeli) relációs szókincset; 

− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavak-

ban; 

− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfe-

lelően leírja; 

− kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat; 

− megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvéseket, történéseket; 

− helyesen alkalmazza a szóbeli és írásbeli szövegalkotásában az idő kifejezésének 

nyelvi eszközeit; 

− felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést, 

létezést kifejező szavakat. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

− Aktív szókincs fejlesztése 

− Tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer 

− A megfigyelt és értelmezett igekötős igék helyes írásmódja 

− Együttműködési képesség 

Fogalmak 

múlt, jelen, jövő, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, cselekvést, történést, létezést jelentő 

szó 
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KÖRNYEZETISMERET 

A kerettantervi témakörök áttekintő táblázata, illeszkedés a Nat témaköre-

ihez 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Megfigyelés, mérés 1., 2.  12 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 1., 2. 8 

Tájékozódás az időben 3. 8 

Tájékozódás a térben 4.  8 

Hazánk, Magyarország 3., 4.  6 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 5.  20 

Testünk, egészségünk 5.  6 

Összes óraszám: 68 

 

 

 

Helyi tanterv 

Témakör neve 3. évfolyam 4. évfolyam 

Megfigyelés, mérés 1., 2.  6 6 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 1., 2. 4 4 

Tájékozódás az időben 3. 4+1 4 

Tájékozódás a térben 4.  4 4 

Hazánk, Magyarország 3., 4.  1+1 5+2 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

5.  

12 8 

Testünk, egészségünk 5.  3 3 

Összes óraszám: 36 36 
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3–4. évfolyam 

A kisiskolás korú gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az élő és élettelen környezet 

felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra a megismerés, felfedezés örö-

mét, így formálhatjuk a gyerekek természethez való viszonyát, a természetről való gondolko-

dását. 

A környezetismeret tanításának legfontosabb célja a 3–4. évfolyamon azoknak a képességek-

nek a fejlesztése, valamint azoknak a szokásoknak az alakítása, melyek szűkebb és tágabb 

környezetük megismeréséhez és a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak ta-

nulásához szükségesek. 

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cse-

lekvő tapasztalatszerzés útján elemi szinten sajátítsák el a természettudományos ismeretszer-

zés alapvető módszereit, nem pedig biológiai, földrajzi, kémiai, fizikai ismeretek tanítására 

van szükség. A tanulási folyamat során az ismeretszerző módszerek elsajátításán keresztül a 

megismerési képességek fejlesztése a fő cél, az ismeretanyag pedig a célok elérését szolgáló 

eszköz. 

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés, valamint a kísérletezés módsze-

reit gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő, leíró, azonosító, megkülönböztető képessége, 

mérési technikája, valamint a kísérletezéshez szükséges képességeik. 

A megértéshez, fogalomalkotáshoz szükség van a célzott és folyamatos megfigyelésre. Fontos 

kiemelni, hogy a puszta érzékelés nem azonos a megfigyeléssel. A megfigyelés során az érzé-

kelt jelenség lényeges jellemzőit kell kiemelni a lényegtelenek közül. 

A tanulók a leírás alkalmazásával szóban, rajzban, írásban rögzítik tapasztalataikat. 

Az összehasonlítás vezet el a lényeges jegyek kiemelésén túl az összefüggések meglátásához, 

az ugyanabba a fogalmi csoportba tartozó jellemzők megismeréséhez. Ha a tanulók felismerik 

az azonos és különböző tulajdonságokat, képessé válnak a megfigyelt jellemzők rendezésére, 

csoportosítására. 

Fontos az alapvető mennyiségi tulajdonságok megismerése, mérésük megbízható szinten tör-

ténő elsajátítása, mert a mérés módszerét mindegyik természettudományos tantárgy alkalmaz-

za. 

Egyszerű kísérletek végzésével készítjük elő a későbbi természettudományos kísérletezést, 

mely a legmagasabb szintű természettudományos megismerési módszer. 

Az ismeretszerző módszerek alkalmazása közben, tapasztalati úton kezdődik el a fogalmak 

kialakításának folyamata, de ez nem zárul le a 4. évfolyam végén, ekkorra még nem alakulnak 

ki kész fogalmak. 

A környezetismeret tantárgy tanítása a 3. évfolyamon kezdődik, és az olvasás, valamint a 

technológia tantárgyak kereteiben, az 1–2. évfolyamon megvalósult fejlesztésekre és tevé-

kenységekre épül. A mérések metodikájának megtanítása a matematika tantárgyra, 2. osztály-

ra helyeződik át. 
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Az összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés a matematikai készségfejlesztést is segíti, a 

leírás módszerével fejleszthetők a kommunikációs képességek is. A környezetismeret-órán 

végzett tevékenységek többsége társak közötti kooperációt igényel. 

 

3. évfolyam 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető tulajdonságokat; 

– felismeri, megnevezi az életfeltételeket, életjelenségeket; 

– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít; 

– időjárási megfigyeléseket tesz megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításai-

nak tapasztalatait szóban, rajzban megfogalmazza; 

– figyelemmel kísér rövidebb ideig tartó folyamatokat; 

– növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában rögzíti; 

– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket; 

– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja az anyagok halmazállapotát 

– felismeri, megnevezi egy konkrét növény választott részeit 

– megnevezi az időjárás fő elemeit; 

– felismeri, megnevezi egy konkrét állat választott részeit 

– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti tényezői (levegő, víz, talaj), élőlényei 

– Az élettelen anyagok jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi mi-

nőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– Az élettelen környezeti tényezők jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, 

felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– A növény részeinek felismerése, megnevezése: gyökérzet, szár, levél, virág, termés 

– Az élőlények és részeik jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, hang) 

– Hétköznapi tapasztalatok a szabvány mértékegységek nagyságáról 
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FOGALMAK 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, hal-

mazállapot, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Az élettelen anyagok, tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése algoritmus alap-

ján (szín, alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, 

szag, hang), a tapasztalatok rögzítése 

– Az időjárási elemek megfigyelése 

– Az egyes halmazállapotok jellemzőinek megfigyelése, különböző hétköznapi anyagok 

csoportosítása halmazállapotuk szerint. Példák keresése a közvetlen környezetből (iskola, 

otthon) 

– A víz megjelenésének, tulajdonságainak megfigyelése a különböző halmazállapotokban. 

Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a természetben 

– A lágy és fás szárú növények részeinek megfigyelése (gyökérzet, szár, levél, virág, ter-

més). A növények részeinek megfigyelése algoritmus alapján 

– A növények és állatok állapotának, a tulajdonság környezeti hatásokra történő változásai-

nak megfigyelése tanulmányi séták során 

● növények: ősszel lombhullás/örökzöldek folyamatosan; tavasszal rügyek, levelek vizs-

gálata; nyáron a kifejlett növény és a termés vizsgálata 

● állatok: ősszel és tavasszal bundaváltás; télen hangok, lábnyomok figyelése; tavasszal 

új fajok megjelenésének megfigyelése, nyáron a mozgás, táplálkozás, utódok nevelé-

sének, utódok mennyiségének, egyéb változatosságok megfigyelése 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények hosszúság jellegű tu-

lajdonságainak (hosszúság, magasság, szélesség) mérése 

– Űrtartalom mérése a közvetlen környezetben található élettelen anyagokon és élőlényeken 

– A közvetlen környezetben található élettelen anyagok és élőlények tömegének mérése 

– A levegő hőmérsékletének mérése a különböző évszakokban, a csapadék hőmérsékletének 

mérése. Időjárási napló készítése a különböző hónapokban, a mért adatok lejegyzése, rajz 

készítése 

– Az ember testhőmérsékletének mérése 

– A mérésekhez alkalmi és szabvány mérőeszközök, mértékegységek választása, használata 

 

TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehe-

tővé. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes 

témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. A tevékenységek végzése közben 

nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja; 

– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok 

eredményét összeveti hipotézisével; 

– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, égés, ütközés); 

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetvál-

toztató mozgás; 

– egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, for-

rás, párolgás, lecsapódás; 

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a meg-

vizsgált éghető és éghetetlen anyagokat; 

– megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok lényeges érzékelhető tulajdonságai 

(szín, alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, 

hang) 

– A kísérletekhez szükséges mennyiségű anyagok mérése 

– A víz halmazállapot-változásai (olvadás, forrás, fagyás, párolgás, lecsapódás) 

– A víz körforgása a természetben 

– Hely- és helyzetváltoztató mozgás 

– Rugalmas és rugalmatlan ütközések megfigyelése, hétköznapi megjelenése 

– Az égés feltételei, éghető és nem éghető anyagok csoportosítása, égéssel kapcsolatos 

vészhelyzetek kezelése. A tűz és az égés szerepe az ember életében 
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FOGALMAK 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párol-

gás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő modellezése 

(jég, víz, gőz). A gőz és a pára közti különbségek megfogalmazása, tapasztalati úton tör-

ténő ismeretszerzés (vízforralás után a forró gőz fölé hideg tányért teszünk, és a párát le-

csapatjuk) 

– A víz halmazállapot-változásaival kapcsolatos kísérletek elvégzése (olvadás, fagyás, pá-

rolgás, lecsapódás, forrás), a közben végbemenő kölcsönhatások, változások megfigyelé-

se. Ok-okozati összefüggések keresése a halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi 

jelenségek között 

– Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl.: 

hűtés jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a 

természetben 

– Folyamatos megfigyelések és kísérletek a víz tisztaságával kapcsolatban. Környezetünk-

ből vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére 

– A víz körforgásának megfigyelése a természetben. A körforgás egyes lépésein keresztül a 

már ismert fizikai változások megfigyelése 

– Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). Példák kere-

sése 

– Mozgásállapot-változások: ütközések (rugalmas és rugalmatlan) végzése, a változások 

megfigyelése 

– Az égést modellező kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok, a változás megfi-

gyelése, az égés feltételeinek megismerése, éghető és nem éghető anyagok keresése és 

csoportosítása. Égéssel kapcsolatos vészhelyzetek felismerésének és kezelésének megis-

merése. A tűz és az égés szerepére példák keresése az ember életében 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4+1 óra 

A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életko-

rának megfelelő időbeli relációs szókincset; 

– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba ren-

dez; 

– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggé-

seket; 
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– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, 

ismeri ezek időtartamát, relációit; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, 

emberi élet szakaszai, növények csírázása, növekedése); 

– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból 

következtetéseket von le; 

– megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus 

jellegét; 

– megnevezi az ember életszakaszait; 

– megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan 

egyszerű kísérleteket végez; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

– Föld mozgásainak (forgás, Nap körüli keringés) hatásai az évszakok, napszakok váltako-

zására, jellemzőikre 

– Évszakokra vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása, rajzban, írásban 

vagy táblázatban való rögzítése. Az adatokból következtetések levonása 

– A környezetben zajló ciklikus változások felismerése, megfigyelése, sorba rendezése 

– Napi és éves ritmus a növény- és állatvilágban 

– A napszakok, a naptár (a hét napjai, hetek, hónapok). Időtartamuk, egymáshoz való viszo-

nyuk 

– Jeles napok, dátumok elhelyezése a naptárban 

– Napirend készítése 

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) az ember életében, a test működésében. Ismétlődő, cikli-

kus jelenségek a környezetben (például víz körforgása) 

– Az emberi életszakaszok, jellemzőik 

– A növények fejlődése: életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés 

– A csírázás és a növekedés külső feltételei 

– Az állatok szaporodása (pete, tojás, elevenszülő), fejlődési szakaszai 

FOGALMAK 

évszak, életkor, életszakasz, körforgás, Föld forgása, Föld keringése, naptár, hónap, nap, nap-

szak, szaporodás, fejlődés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– Napszakok, évszakok váltakozása, jellemzői, valamint a Föld mozgásai és a napszakok, 

évszakok változásai közötti összefüggések megfigyelése 
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– Az egyes évszakok jellemző időjárásának, az időjárás tényezőinek megfigyelése, hőmér-

sékletének mérése. A csapadék formái (eső, köd, hó). Időjárási napló készítése 

– Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés megbeszélése. Öltözködési tanácsok adása 

időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 

– Az évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári megnövekedett folyadékigény 

magyarázata 

– Ismétlődő, ciklikus jelenségek megfigyelése a környezetben (pl. víz körforgása) 

– Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése, konkrét példák gyűjtése 

– Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban 

– A növények egyes életszakaszainak megfigyelése (csírázás, fejlődés, növekedés, örege-

dés) 

– Növények csíráztatása, hajtatása során az ezekhez szükséges feltételek megfigyelése 

– Az állatok szaporodásának megfigyelése (pete, tojás, elevenszülő) 

– Ismétlődő jelenségek megfigyelése az emberi test működésében 

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében (napirend, hetirend, ka-

lendárium, jeles napok, ünnepek). A dátumok elhelyezése a naptárban. Napirend és 

hetirend tervezése 

– Az emberi életszakaszok jellemzőinek megfigyelése és összehasonlítása (szerepjáték) 

– Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek becslése, 

mérése, az adatok összehasonlítása, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör feldolgozása a képességek fejlesztésére épül. A teljes témakör feldolgozásának 

javasolt ideje a harmadik tanév. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset; 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 

– az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít; 

– tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. 

Az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít; 

– felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. Ezeket 

terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 



 

1460 

 

 

 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– A fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Iránytű használata. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

– Az alaprajz, a térképvázlat és a térkép. Tájékozódás az alaprajz és a térképvázlat segítsé-

gével 

– A felszínformák: hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence, síkság 

– A felszíni vizek fajtái (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik 

– A külső erők (szél, víz) felszínformáló munkája 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, felszínforma 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– Iránytű készítése, használatának gyakorlása, tájékozódási gyakorlatok a fővilágtájak hely-

zetének gyakorlására: a fővilágtájak megnevezése, elhelyezése térképen, az égtájak azo-

nosítása a közvetlen környezetben 

– Az alaprajz, vázlatrajz, térképvázlat és a térkép jellemzőinek megfigyelése, egy-egy konk-

rét példa összehasonlítása 

– Alaprajz készítése az osztályteremről, a tanulók otthonáról, szobájáról. Tájékozódási gya-

korlatok alaprajz, vázlatrajz és térképvázlat alapján 

– Az iskola elhelyezése a településen belül és annak térképén 

– A felszínformák elemei, jellemzőik megfigyelése (hegy, hegység, medence, völgy, domb, 

dombság, síkság). A jellemzőknek megfelelően homokból az egyes felszínformák kialakí-

tása. A szél és a víz munkájának modellezése homokasztalon 

– A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik megfigyelése. A jel-

lemzőknek megfelelően homokasztalon az egyes vizek kialakítása. 

 

TÉMAKÖR: Hazánk, Magyarország 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1+1 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő térbeli relációs szókincset; 

– megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat, irányokat ad 

meg viszonyítással; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvona-

lak, államhatárok; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit (síkság, hegy, hegy-

ség, domb, dombság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy saját készítésű 

modellen előállítja; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– Tájékozódás Magyarország domborzati térképén: az alapvető térképjelek, felszínformák, 

vizek. Irányok a térképen 

 

FOGALMAK 

térkép, domborzati térkép, felszínforma, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Térképészeti gyakorlatok: 

– Magyarország elhelyezkedésének megfigyelése földgömb, Európa-térkép segítségével 

(Föld bolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-medence) 

– Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek megfigyelése, megnevezése 

– Hazánk felszínformáinak, vizeinek azonosítása domborzati térképen  

– Saját lakóhely, a lakóhely kulturális és természeti értékeinek bemutatása tablón vagy be-

mutató formájában 

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 

– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbsége-

ket (pl. természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, 

díszkert – zöldséges, gyümölcsöskert esetében); 

– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközössé-

gekhez kapcsolódó kifejezéseket; 

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető nö-

vények és állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi 

azokat; 

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhe-

lyein, életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alap-

ján csoportokba rendezi azokat; 

– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kap-

csolatát; 
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– megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű 

kísérletek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 

– felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 

– felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat; 

– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. 

Felismeri a természetvédelem jelentőségét; 

– felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szoká-

sok vezetnek környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselek-

vési formákat ismer meg és gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, isko-

lakert kiépítésében, fenntartásában való részvétel, iskolai környezet kialakításában, rend-

ben tartásában való részvétel, települési természet- és környezetvédelmi tevékenységben 

való részvétel); 

– elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére 

irányulnak (pl. hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasználat és -

felhasználás, tömegközlekedés, gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesíté-

se, energiatakarékosság). 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Környezettudatos magatartás fejlesztése 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek jellemzői: erdő, mező-rét, víz-vízpart 

– Az egyes életközösségekben élő növények és állatok tulajdonságai 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) élőlényeinek környezeti 

igényei, alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz (életmód, testfelépítés, vi-

selkedés) 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) növényei és állatai kö-

zötti jellegzetes kapcsolatok (például táplálkozási kölcsönhatások, búvóhely; élőhely) 

– A megismert növények és állatok csoportosítási lehetőségei (pl. lágy szárú – fás szárú, fa 

– cserje, lombhullató – örökzöld; állatok: emlősök – madarak – rovarok – kétéltűek – hül-

lők – halak; életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – va-

don élő állatok, erdei – mezei – vízparton élő – az ember környezetében élő állatok) 

– A természetes és mesterséges életközösségek 

– Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Környezetvédelem 

 

FOGALMAK 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, kör-

nyezeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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– A tanulók lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) jellemzőinek 

megfigyelése, mérése (időjárás) tanulmányi séták során. A megfigyelések alapján az élet-

közösségek összehasonlítása 

– A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlításához tanulmányi séta a köze-

li parkba, látogatás zöldséges-gyümölcsöskertbe. A hasonlóságok és különbözőségek ösz-

szehasonlítása, megbeszélése, az ember hatásának megfigyelése 

– Az életközösségek jellegzetes élőlényeinek csoportosítása élőhely szerint 

– Az egyes életközösségek jellegzetes állatainak és növényeinek testfelépítése, algoritmus 

alapján történő megfigyelése, mérése (testméret mérése pl. életnagyságú rajzon) 

– A tapasztalatok alapján a növények és állatok igényeinek, élőhelyhez, életfeltételekhez 

való alkalmazkodásának (testfelépítés, életmód) megfigyelése, megbeszélése, modellezése 

(pl. csőr- és lábtípusok) 

– Az életközösségek összetettségének megfigyelése, az ott élő növények és állatok közötti 

jellegzetes kapcsolatok megfigyelése, felismerése (táplálkozás, búvóhely) 

– Táplálkozási kölcsönhatások alapján az állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, 

mindenevő). Az egyes életközösségekre jellemző táplálékláncok, táplálékhálózatok össze-

állítása 

– Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, érték-

mentő munkájának megértése tanulmányi séta vagy osztálykirándulás alkalmával 

– Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód alapján történő 

összehasonlítása 

– Osztálykert/iskolakert/madárbarát kert kialakítása során az ember felelősségének, szere-

pének megfigyelése 

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet 

egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással 

van a környezet az egészségére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét; 

– megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 

– belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait; 

– ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzé-

sének alapvető módjait. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 



 

1464 

 

 

 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Egészségtudatos magatartás fejlesztése 

– Az emberi test fő testrészei, szervei 

– A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

– Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

– Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök, szabályok, helyes szokások  

– A tanuláshoz szükséges helyes megvilágítás fontossága 

– Az egészséges életmód alapvető elemei (testápolás, öltözködés, pihenés, mozgás, testtar-

tás, táplálkozás, fertőző betegségek és balesetek megelőzése), alkalmazásuk a napi gya-

korlatban 

– A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat. A 

helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok. A folyadékfo-

gyasztás szerepe. A helyes étkezési szokások 

– Az egészséges fejlődéshez szükséges élelmiszerek kiválasztása 

– A megfelelő öltözködés 

– A személyes higiéné 

– A rendszeres testmozgás 

– Aktív és passzív pihenés 

– A lelki egészség 

– A leggyakoribb betegségtünetek. A testhőmérséklet, láz mérése 

– A betegségek megelőzése. A védőoltások szerepe 

– Balesetek, megelőzésük  

 

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, egészségvé-

delem, egészségvédő szokások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Az ember testrészeivel való megismerkedés mondóka segítségével, elmutogatásuk saját 

vagy osztálytárs testén 

– Az egyes érzékszerveken keresztül történő érzékeléstípusokhoz kötődő érzékelhető tulaj-

donságok megfigyelésének gyakorlása (szem – látás: szín, alak, nagyság, felületi minőség; 

bőr – tapintás: alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet; 

nyelv – ízlelés: íz; orr – szaglás: szag; fül – hallás: hang) 

– Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása 

és alkalmazása plakát készítésével, beszélgetéssel, szituációs játékkal. Személyes tapasz-

talat szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről 

– A legfontosabb szervek, szervrendszerek szerepének megfigyelése, felépítésük megbeszé-

lése (keringési rendszer, váz- és izomrendszer, emésztő szervrendszer, a légzés szervrend-

szere), beszélgetés az egészséges fejlődésének feltételeiről. A testmozgás jelentőségének 

megbeszélése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra (méréssel) 

– Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása és gyakorlása, az iskolá-

ban való helyes viselkedés és megfelelő öltözet megbeszélése (tanórán, különböző szabad-

idős foglalkozáson, szünetben), az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. 

Megszólítások, köszönés, udvariassági formulák használatának gyakorlása. A helyes öl-

tözködési szokások szerepének megbeszélése, öltözködési tanácsok adásával egy-egy év-

szakhoz kapcsolódóan időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 
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– Helyes tanulási szokások megfigyelése, megbeszélése 

– A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk? – mérések elvégzése, 

rögzítése a füzetbe rajzban, írásban. Az egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása 

– Az egyes évszakokhoz kötődő táplálkozási szokások megbeszélése, egy-egy évszakhoz 

kapcsolódó napi étrend tervezése. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

– Élelmiszerfajták megismerése, csoportosításuk tápanyagtartalmuk alapján 

– Egy napi egészséges menü összeállítása. Egészségtelen italok cukortartalmának becslése, 

mérése kockacukor segítségével 

– Helyes étkezési, viselkedési szokások alakítása szituációs játékokkal 

– Ételek tárolásával kapcsolatos információk megbeszélése 

– A helyes higiénés szokások és a szükséges eszközök megfigyelése, megismerése, a helyes 

és rendszeres testápolási szokások gyakorlása 

– Pihenés fontosságáról való beszélgetés, példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre 

– Az emberek hasonló és különböző külső és belső tulajdonságai, az emberi hangulatok, 

magatartásformák megismerése megfigyelésekkel (egymáson, képen, szituációs játék so-

rán) 

– Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők elfogadásának ösztön-

zése szituációs játékokkal/beszélgetőkör kialakításával 

– Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A leggyakoribb betegségtü-

netek (pl. láz, hányás, hasmenés, gyengeség, levertség) felismerésének gyakorlása konkrét 

példákon, szituációkon keresztül. A betegségek okainak, megelőzésének megismerése, a 

fertőző betegségek megelőzési módjainak gyakorlása. A testhőmérséklet, láz mérése 

– A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, beszélgetés a megelőzés 

fontosságáról. A segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén szituációs játékkal 

 

4. évfolyam 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, mérés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon a mérhető tulajdonságokat; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; 

– adott szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfi-

gyeléseket végez; 

– adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összehasonlít, csoportosít; 

– időjárási méréseket végez; 

– megfigyeléseinek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajz-

ban, írásban rögzíti, megfogalmazza; 

– figyelemmel kísér hosszabb ideig tartó folyamatokat; 

– méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegységeket; 

– algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, becsült és 

mért eredményeit összehasonlítja; 

– az adott alkalmi vagy szabvány mérőeszközt megfelelően használja; 

– a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jel-

lemzőit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alap-

ján a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életé-

ben; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján 

a részek tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A megfigyelt növényi részek szerepe a növény életében 

– A közvetlen környezetben élő növények és állatok megfigyelése, összehasonlítása. Megfi-

gyelt jellemzőik alapján a növények és állatok szétválogatása, csoportokba rendezése 

– Az állatok testrészeinek felismerése, azok szerepe az állatok mozgásában, táplálkozásá-

ban, életmódjában 

– Az élettelen anyagok és élőlények azonos és különböző tulajdonságai, csoportosításuk 

szempontjai (például tárgyak: anyaguk, halmazállapotuk, felhasználásuk; növények: lágy 

szárú – fás szárú, élőhely; állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hül-

lők; életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – vadon élő ál-

latok) 

– Mérési módszerek, a hőmérséklet, a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére 

használt alkalmi (önkényesen választott, természetes, régi korokban használt) és szabvány 

mérőeszközök, mértékegységek és használatuk 

– A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezőinek, tárgyainak, élőlényeinek (növé-

nyek, állatok, ember: saját test, társak, felnőttek) mérhető tulajdonságai (hosszúság, tö-

meg, űrtartalom, hőmérséklet, idő), mérésük 

– Mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése, választott alkalmi és szabvány egységek-

kel 

 

FOGALMAK 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdonság, hal-

mazállapot, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Az élettelen anyagok azonos és különböző tulajdonságainak megfigyelése, csoportosítá-

suk különböző szempontok szerint: érzékelhető tulajdonságaik, anyaguk, halmazállapo-

tuk, felhasználásuk 

– Élőlények és élettelen dolgok összehasonlítása, azonosságaik és különbségeik megfigyelé-

se, különös tekintettel az életjelenségekre, életfeltételekre. A tapasztalatok megfogalmazá-

sa, rögzítése 

– A növényi részek összehasonlítása, csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján. A 

haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése 

– Az állatok (emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők) testrészeinek fel-

ismerése, megfigyelése a megfelelő algoritmus alapján. A testrészek szerepének megfi-

gyelése az állat mozgásában, táplálkozásában, életmódjában 
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– A növények és állatok többféle szempontú csoportosítása 

● növények: lágy szárú – fás szárú; lombhullató – örökzöld 

● állatok: emlősök – madarak – halak – rovarok – kétéltűek – hüllők; élőhely: hobbiálla-

tok, a házban és a ház körül élő állatok, háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő ál-

latok; életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők 

– A víz térfogatának, hőmérsékletének mérése, az ezekhez szükséges eszközök, mértékegy-

ségek (deciliter, liter, Celsius-fok) megismerése 
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TÉMAKÖR: Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör a természettudományos megismerési képességek fejlesztését célzottan teszi lehe-

tővé. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes 

témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége. A tevékenységek végzése közben 

nem alakulnak ki kész fogalmak, hanem azok tapasztalati előkészítése történik 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa szerint megvalósítja; 

– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok 

eredményét összeveti hipotézisével; 

– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelően használja; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például olvadás, forrás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, égés, ütközés); 

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetvál-

toztató mozgás; 

– egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, for-

rás, párolgás, lecsapódás; 

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a meg-

vizsgált éghető és éghetetlen anyagokat; 

– megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– A kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok lényeges érzékelhető tulajdonságai 

(szín, alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, 

hang) 

– A kísérletekhez szükséges mennyiségű anyagok mérése 

– A víz halmazállapot-változásai (olvadás, forrás, fagyás, párolgás, lecsapódás) 

– A víz körforgása a természetben 

– Hely- és helyzetváltoztató mozgás 

– Rugalmas és rugalmatlan ütközések megfigyelése, hétköznapi megjelenése 
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– Az égés feltételei, éghető és nem éghető anyagok csoportosítása, égéssel kapcsolatos 

vészhelyzetek kezelése. A tűz és az égés szerepe az ember életében 

 

FOGALMAK 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párol-

gás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

– A víz különféle halmazállapotainak tantermi körülmények között történő modellezése 

(jég, víz, gőz). A gőz és a pára közti különbségek megfogalmazása, tapasztalati úton tör-

ténő ismeretszerzés (vízforralás után a forró gőz fölé hideg tányért teszünk, és a párát le-

csapatjuk) 

– A víz halmazállapot-változásaival kapcsolatos kísérletek elvégzése (olvadás, fagyás, pá-

rolgás, lecsapódás, forrás), a közben végbemenő kölcsönhatások, változások megfigyelé-

se. Ok-okozati összefüggések keresése a halmazállapot-változások és az egyes hétköznapi 

jelenségek között 

– Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (pl.: 

hűtés jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a 

természetben 

– Folyamatos megfigyelések és kísérletek a víz tisztaságával kapcsolatban. Környezetünk-

ből vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére 

– A víz körforgásának megfigyelése a természetben. A körforgás egyes lépésein keresztül a 

már ismert fizikai változások megfigyelése 

– Mozgások megfigyelése, csoportosítása (hely- és helyzetváltoztató mozgás). Példák kere-

sése 

– Mozgásállapot-változások: ütközések (rugalmas és rugalmatlan) végzése, a változások 

megfigyelése 

– Az égést modellező kísérletek során a kiinduló és keletkező anyagok, a változás megfi-

gyelése, az égés feltételeinek megismerése, éghető és nem éghető anyagok keresése és 

csoportosítása. Égéssel kapcsolatos vészhelyzetek felismerésének és kezelésének megis-

merése. A tűz és az égés szerepére példák keresése az ember életében 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és használja az életko-

rának megfelelő időbeli relációs szókincset; 

– naptárt használ, időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba ren-

dez; 

– napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggé-

seket; 

– megfelelő sorrendben sorolja fel a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat, az évszakokat, 

ismeri ezek időtartamát, relációit; 

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamatokat (például víz körforgása, 

emberi élet szakaszai, növények csírázása, növekedése); 

– az évszakokra vonatkozó megfigyeléseket végez, tapasztalatait rögzíti, és az adatokból 

következtetéseket von le; 

– megismeri és modellezi a víz természetben megtett útját, felismeri a folyamat ciklikus 

jellegét; 

– megnevezi az ember életszakaszait; 

– megfigyeli a növények csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan 

egyszerű kísérleteket végez; 

– analóg és digitális óráról leolvassa a pontos időt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Időbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

– Föld mozgásainak (forgás, Nap körüli keringés) hatásai az évszakok, napszakok váltako-

zására, jellemzőikre 

– Évszakokra vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok megfogalmazása, rajzban, írásban 

vagy táblázatban való rögzítése. Az adatokból következtetések levonása 

– A környezetben zajló ciklikus változások felismerése, megfigyelése, sorba rendezése 

– Napi és éves ritmus a növény- és állatvilágban 

– A napszakok, a naptár (a hét napjai, hetek, hónapok). Időtartamuk, egymáshoz való viszo-

nyuk 

– Jeles napok, dátumok elhelyezése a naptárban 

– Napirend készítése  

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) az ember életében, a test működésében. Ismétlődő, cikli-

kus jelenségek a környezetben (például víz körforgása)  

– Az emberi életszakaszok, jellemzőik 

– A növények fejlődése: életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés 

– A csírázás és a növekedés külső feltételei 

– Az állatok szaporodása (pete, tojás, elevenszülő), fejlődési szakaszai 
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évszak, életkor, életszakasz, körforgás, Föld forgása, Föld keringése, naptár, hónap, nap, nap-

szak, szaporodás, fejlődés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Napszakok, évszakok váltakozása, jellemzői, valamint a Föld mozgásai és a napszakok, 

évszakok változásai közötti összefüggések megfigyelése 

– Az egyes évszakok jellemző időjárásának, az időjárás tényezőinek megfigyelése, hőmér-

sékletének mérése. A csapadék formái (eső, köd, hó). Időjárási napló készítése  

– Az évszaknak megfelelő helyes öltözködés megbeszélése. Öltözködési tanácsok adása 

időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 

– Az évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. A nyári megnövekedett folyadékigény 

magyarázata 

– Ismétlődő, ciklikus jelenségek megfigyelése a környezetben (pl. víz körforgása) 

– Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése, konkrét példák gyűjtése 

– Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- és állatvilágban 

– A növények egyes életszakaszainak megfigyelése (csírázás, fejlődés, növekedés, örege-

dés) 

– Növények csíráztatása, hajtatása során az ezekhez szükséges feltételek megfigyelése 

– Az állatok szaporodásának megfigyelése (pete, tojás, elevenszülő) 

– Ismétlődő jelenségek megfigyelése az emberi test működésében 

– Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében (napirend, hetirend, ka-

lendárium, jeles napok, ünnepek). A dátumok elhelyezése a naptárban. Napirend és 

hetirend tervezése 

– Az emberi életszakaszok jellemzőinek megfigyelése és összehasonlítása (szerepjáték) 

– Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek becslése, 

mérése, az adatok összehasonlítása, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése 

 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a térben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő relációs szókincset; 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvona-

lak, államhatárok. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– a tanterméről, otthona valamely helyiségéről egyszerű alaprajzot készít és leolvas; 

– az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít; 
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– tájékozódik az iskola környékéről és településéről készített térképvázlattal és térképpel. 

Az iskola környezetéről egyszerű térképvázlatot készít; 

– felismeri a különböző domborzati formákat, felszíni vizeket, ismeri jellemzőiket. Ezeket 

terepasztalon vagy saját készítésű modellen előállítja; 

– felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 

– domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– A fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. Iránytű használata. Az 

égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

– Az alaprajz, a térképvázlat és a térkép. Tájékozódás az alaprajz és a térképvázlat segítsé-

gével 

– A felszínformák: hegy, hegység, domb, dombság, völgy, medence, síkság. Jelölésük a 

domborzati térképen 

– A felszíni vizek fajtái (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik, ábrázolásuk a domborza-

ti térképen 

– A külső erők (szél, víz) felszínformáló munkája 
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fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, 

autóstérkép, turistatérkép, felszínforma 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Iránytű készítése, használatának gyakorlása, tájékozódási gyakorlatok a fő- és mellékvi-

lágtájak helyzetének gyakorlására: a fő- és mellékvilágtájak megnevezése, elhelyezése 

térképen, az égtájak azonosítása a közvetlen környezetben 

– A felszínformák elemei, jellemzőik megfigyelése (hegy, hegység, medence, völgy, domb, 

dombság, síkság). A jellemzőknek megfelelően homokból az egyes felszínformák kialakí-

tása. Jelölésük megfigyelése domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati 

térképén, valamint a lakóhelyen és annak környezetében 

– A szél és a víz munkájának modellezése homokasztalon 

– A felszíni vizek fajtáinak (ér, patak, csermely, folyó, tó), jellemzőik megfigyelése. A jel-

lemzőknek megfelelően homokasztalon az egyes vizek kialakítása. Jelölésük megfigyelése 

domborzati térképen, példák keresése hazánk domborzati térképén, valamint a lakóhelyen 

és annak környezetében 
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TÉMAKÖR: Hazánk, Magyarország 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 +2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és használja az életkorának megfelelő térbeli relációs szókincset; 

– megnevezi és iránytű segítségével megállapítja a fő- és mellékvilágtájakat, irányokat ad 

meg viszonyítással; 

– felismeri és használja az alapvető térképjeleket: felszínformák, vizek, települések, útvona-

lak, államhatárok; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, autós. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– iránytű segítségével megállapítja és megnevezi a fő- és mellékvilágtájakat; 

– irányokat ad meg viszonyítással; 

– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellemző felszínformáit (síkság, hegy, hegy-

ség, domb, dombság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy saját készítésű 

modellen előállítja; 

– térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait, felismeri azok jellemző felszínformáit; 

– térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos országait, megyéit, saját megyéjét, 

megyeszékhelyét, környezetének nagyobb településeit, hazánk fővárosát, és ezeket megta-

lálja a térképen is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Téri tájékozódó képesség fejlesztése 

– Magyarország helyzete, államhatárok, szomszédos országaink 

– Tájékozódás Magyarország domborzati térképén: az alapvető térképjelek, felszínformák, 

vizek. Irányok, távolságok a térképen 

– Hazánk nagytájainak elhelyezkedése, felszínformáik 

– Tájékozódás hazánk közigazgatási térképén: megyék, saját lakóhely megyéje, megye-

székhelye, települések, saját település és a főváros helye hazánk térképén 

– Fővárosunk, Budapest: híres épületek, főbb nevezetességek, hidak, közlekedés 
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térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, megyeszékhely, telepü-

lés, főváros 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Térképészeti gyakorlatok: 

– Magyarország elhelyezkedésének megfigyelése földgömb, Európa-térkép segítségével 

(Föld bolygó, Európa kontinens, Közép-Európa, Kárpát-medence) 

– Magyarország domborzati térképén az alapvető térképjelek megfigyelése, megnevezése 

– Magyarország államhatárainak, szomszédos országainak megkeresése, megnevezése 

domborzati, illetve közigazgatási térképen 

– Hazánk felszínformáinak, vizeinek azonosítása domborzati térképen 

– Irányok, távolságok, magassági számok leolvasása hazánk domborzati térképéről 

– Magyarország nagy tájegységeinek felismerése, megkeresése Magyarország domborzati 

térképén 

– Magyarország megyéinek, ezen belül a tanulók saját megyéjének, megyeszékhelyének, 

valamint Budapest megkeresése Magyarország közigazgatási térképén 

– Lakóhelyhez közeli települések keresése, megnevezése térkép segítségével 

– Fővárosunk néhány jellegzetes nevezetességének, épületeinek, hídjainak, közlekedésének 

megismerése tanulmányi kirándulás alkalmával, vagy képeken, multimédián keresztül 

– Saját lakóhely, a lakóhely kulturális és természeti értékeinek bemutatása tablón vagy be-

mutató formájában 

TÉMAKÖR: Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) főbb jellemzőit; 

– felelősségtudattal rendelkezik a szűkebb, illetve tágabb környezete iránt; 

– tevékenységeinek tapasztalatait szóban, rajzban, írásban rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbsége-

ket (pl. természetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, 

díszkert – zöldséges, gyümölcsöskert esetében); 

– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközössé-

gekhez kapcsolódó kifejezéseket; 

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető nö-

vények és állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi 

azokat; 

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja hazánk természetes és mesterséges élőhe-

lyein, életközösségeiben élő növények és állatok jellemzőit. A megfigyelt jellemzőik alap-

ján csoportokba rendezi azokat; 

– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kap-

csolatát; 

– megfigyeléseit mérésekkel (például időjárási elemek, testméret), modellezéssel, egyszerű 

kísérletek végzésével (például láb- és csőrtípusok) egészíti ki; 

– felismeri, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek; 

– felismeri a megismert életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatokat; 
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– példákkal mutatja be az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatását. 

Felismeri a természetvédelem jelentőségét; 

– felismeri, mely anyagok szennyezhetik környezetünket a mindennapi életben, mely szoká-

sok vezetnek környezetünk károsításához. Egyéni és közösségi környezetvédelmi cselek-

vési formákat ismer meg és gyakorol közvetlen környezetében (pl. madárbarát kert, isko-

lakert kiépítésében, fenntartásában való részvétel, iskolai környezet kialakításában, rend-

ben tartásában való részvétel, települési természet- és környezetvédelmi tevékenységben 

való részvétel); 

– elsajátít olyan szokásokat és viselkedésformákat, amelyek a károsítások megelőzésére 

irányulnak (pl. hulladékminimalizálás – anyagtakarékosság, újrahasználat és -

felhasználás, tömegközlekedés, gyalogos vagy kerékpáros közlekedés előnyben részesíté-

se, energiatakarékosság). 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Mérési technika fejlesztése 

– Kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Környezettudatos magatartás fejlesztése 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek jellemzői: erdő, mező-rét, víz-vízpart 

– Az egyes életközösségekben élő növények és állatok tulajdonságai 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) élőlényeinek környezeti 

igényei, alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz (életmód, testfelépítés, vi-

selkedés) 

– A lakóhelyhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) növényei és állatai kö-

zötti jellegzetes kapcsolatok (például táplálkozási kölcsönhatások, búvóhely; élőhely) 

– A megismert növények és állatok csoportosítási lehetőségei (pl. lágy szárú – fás szárú, fa 

– cserje, lombhullató – örökzöld; állatok: emlősök – madarak – rovarok – kétéltűek – hül-

lők – halak; életmód: ragadozók – növényevők – mindenevők; élőhely: háziállatok – va-

don élő állatok, erdei – mezei – vízparton élő – az ember környezetében élő állatok) 

– Az adott életközösség megismert növényeiből és állataiból egyszerű táplálékláncok és 

azokból táplálékhálózatok összeállítása 

– A természetes és mesterséges életközösségek 

– Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Környezetvédelem 

 

FOGALMAK 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, életmód, kör-

nyezeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc, táplálékhálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A tanulók lakóhelyéhez közeli életközösségek (erdő, mező-rét, víz-vízpart) jellemzőinek 

megfigyelése, mérése (időjárás) tanulmányi séták során. A megfigyelések alapján az élet-

közösségek összehasonlítása 
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– A természetes és mesterséges életközösségek összehasonlításához tanulmányi séta a köze-

li parkba, látogatás zöldséges-gyümölcsöskertbe. A hasonlóságok és különbözőségek ösz-

szehasonlítása, megbeszélése, az ember hatásának megfigyelése 

– Az életközösségek jellegzetes élőlényeinek csoportosítása élőhely szerint 

– Az egyes életközösségek jellegzetes állatainak és növényeinek testfelépítése, algoritmus 

alapján történő megfigyelése, mérése (testméret mérése pl. életnagyságú rajzon) 

– A tapasztalatok alapján a növények és állatok igényeinek, élőhelyhez, életfeltételekhez 

való alkalmazkodásának (testfelépítés, életmód) megfigyelése, megbeszélése, modellezése 

(pl. csőr- és lábtípusok) 

– Az életközösségek összetettségének megfigyelése, az ott élő növények és állatok közötti 

jellegzetes kapcsolatok megfigyelése, felismerése (táplálkozás, búvóhely) 

– Táplálkozási kölcsönhatások alapján az állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, 

mindenevő). Az egyes életközösségekre jellemző táplálékláncok, táplálékhálózatok össze-

állítása 

– Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, érték-

mentő munkájának megértése tanulmányi séta vagy osztálykirándulás alkalmával 

– Az egyes életközösségekben élő élőlények testfelépítés, illetve életmód alapján történő 

összehasonlítása  

– Osztálykert/iskolakert/madárbarát kert kialakítása során az ember felelősségének, szere-

pének megfigyelése 

TÉMAKÖR: Testünk, egészségünk 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra + folyamatos 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi szervezet 

egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azokat igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, milyen hatással 

van a környezet az egészségére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri és megnevezi az emberi test részeit, fő szerveit, ismeri ezek működését, szerepét; 

– megnevezi az érzékszerveket és azok szerepét a megismerési folyamatokban; 

– belátja az érzékszervek védelmének fontosságát, és ismeri ezek eszközeit, módjait; 

– ismer betegségeket, felismeri a legjellemzőbb betegségtüneteket, a betegségek megelőzé-

sének alapvető módjait. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Megfigyelőképesség fejlesztése 

– Leíró képesség fejlesztése 

– Azonosító-megkülönböztető képesség fejlesztése 

– Rendszerező képesség fejlesztése 

– Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

– Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

– Egészségtudatos magatartás fejlesztése 
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– Az emberi test fő testrészei, szervei 

– A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

– Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében 

– Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök, szabályok, helyes szokások  

– A tanuláshoz szükséges helyes megvilágítás fontossága 

– Az egészséges életmód alapvető elemei (testápolás, öltözködés, pihenés, mozgás, testtar-

tás, táplálkozás, fertőző betegségek és balesetek megelőzése), alkalmazásuk a napi gya-

korlatban 

– A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat. A 

helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok. A folyadékfo-

gyasztás szerepe. A helyes étkezési szokások 

– Az egészséges fejlődéshez szükséges élelmiszerek kiválasztása 

– A megfelelő öltözködés 

– A személyes higiéné 

– A rendszeres testmozgás 

– Aktív és passzív pihenés 

– A lelki egészség 

– A leggyakoribb betegségtünetek. A testhőmérséklet, láz mérése 

– A betegségek megelőzése. A védőoltások szerepe 

– Balesetek, megelőzésük 

 

 

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, egészségvé-

delem, egészségvédő szokások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Az ember testrészeivel való megismerkedés mondóka segítségével, elmutogatásuk saját 

vagy osztálytárs testén 

– Az egyes érzékszerveken keresztül történő érzékeléstípusokhoz kötődő érzékelhető tulaj-

donságok megfigyelésének gyakorlása (szem – látás: szín, alak, nagyság, felületi minőség; 

bőr – tapintás: alak, nagyság, felületi minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet; 

nyelv – ízlelés: íz; orr – szaglás: szag; fül – hallás: hang) 

– Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása 

és alkalmazása plakát készítésével, beszélgetéssel, szituációs játékkal. Személyes tapasz-

talat szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről 

– A legfontosabb szervek, szervrendszerek szerepének megfigyelése, felépítésük megbeszé-

lése (keringési rendszer, váz- és izomrendszer, emésztő szervrendszer, a légzés szervrend-

szere), beszélgetés az egészséges fejlődésének feltételeiről. A testmozgás jelentőségének 

megbeszélése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra (méréssel) 

– Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása és gyakorlása, az iskolá-

ban való helyes viselkedés és megfelelő öltözet megbeszélése (tanórán, különböző szabad-

idős foglalkozáson, szünetben), az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. 

Megszólítások, köszönés, udvariassági formulák használatának gyakorlása. A helyes öl-

tözködési szokások szerepének megbeszélése, öltözködési tanácsok adásával egy-egy év-

szakhoz kapcsolódóan időjárás-előrejelzés értelmezése alapján 

– Helyes tanulási szokások megfigyelése, megbeszélése 
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– A helyes táplálkozási szokások kialakítása: miből mennyit együnk? – mérések elvégzése, 

rögzítése a füzetbe rajzban, írásban. Az egészséges és egészségtelen ételek csoportosítása  

– Az egyes évszakokhoz kötődő táplálkozási szokások megbeszélése, egy-egy évszakhoz 

kapcsolódó napi étrend tervezése. A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata 

– Élelmiszerfajták megismerése, csoportosításuk tápanyagtartalmuk alapján 

– Egy napi egészséges menü összeállítása. Egészségtelen italok cukortartalmának becslése, 

mérése kockacukor segítségével 

– Helyes étkezési, viselkedési szokások alakítása szituációs játékokkal 

– Ételek tárolásával kapcsolatos információk megbeszélése 

– A helyes higiénés szokások és a szükséges eszközök megfigyelése, megismerése, a helyes 

és rendszeres testápolási szokások gyakorlása 

– Pihenés fontosságáról való beszélgetés, példák gyűjtése az aktív és passzív pihenésre 

– Az emberek hasonló és különböző külső és belső tulajdonságai, az emberi hangulatok, 

magatartásformák megismerése megfigyelésekkel (egymáson, képen, szituációs játék so-

rán) 

– Fogyatékossággal és megváltozott munkaképességgel rendelkezők elfogadásának ösztön-

zése szituációs játékokkal/beszélgetőkör kialakításával 

– Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. A leggyakoribb betegségtü-

netek (pl. láz, hányás, hasmenés, gyengeség, levertség) felismerésének gyakorlása konkrét 

példákon, szituációkon keresztül. A betegségek okainak, megelőzésének megismerése, a 

fertőző betegségek megelőzési módjainak gyakorlása. A testhőmérséklet, láz mérése 

– A balesetek okainak megfigyelése képek, videók segítségével, beszélgetés a megelőzés 

fontosságáról. A segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén szituációs játékkal 

 

 

HELYI TANTERV 
 

ÉNEK-ZENE 

3-4. ÉVFOLYAM 
 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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ÉNEK-ZENE 

 

Kerettanterv ajánlásai 3-4. évfolyam számára 

A 3–4. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma a kerettanterv alapján: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 
Javasolt óra-

szám 

Zeneművek/Énekes anyag 70 

Zeneművek/Zenehallgatás 27 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13 

Összes óraszám: 136 

 

Az 3-4. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma a helyi tanterv szerint: 144 óra. 

Ebből szabadon felhasználható óraszám évfolyamonként 4 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 1. oszt. 2. oszt. Össz. 

Zeneművek/Énekes anyag 35 35 70 

Zeneművek/Zenehallgatás 13 14 27 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 7+3 6+4 13+7 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 6 13 

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 6+1 7 13+1 

Összes óraszám: 72 72 - 

Összes óraszám: 144 144 
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Ének-zene 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése szem-

pontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a tanu-

ló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt kö-

tődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása 

életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fej-

leszt, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az ak-

tív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfej-

lesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem 

a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az 

önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jele-

nik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is pozitívan járul 

hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az ide-

gen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre ha-

tékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kom-

munikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a 

zene mindennapi funkcióját, és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is.  

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja min-

dennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 

jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 

használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalma-

zások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van vé-

leményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése 

a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelv-

ként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az impro-

vizáció adta lehetőségeket is.  

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, tevé-

kenység központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges tar-

talmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk 

megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője. 

„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalma-

sabb erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lel-
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ket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta 

tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály Zoltán) 

 

1–4. évfolyam 

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a 

témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes témakö-

röknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A témakörök 

és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző téma-

körben is megjelenik,. ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anya-

nyelv megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók 

nemzeti identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez 

jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmi-

kai alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallá-

suk, tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotáso-

kat, korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A tanulók 

számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös hangverseny látogatást, mely hozzá-

segíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 

 

3–4. évfolyam 
A harmadik és negyedik évfolyamokon fő feladat az első két évfolyamon megszerzett ismere-

tek és készségek továbbfejlesztése, mélyítése elsősorban élményszerű és játékos módon. 

A tanulók e nevelési – oktatási szakasz végére a dalokat tisztán, stílusosan, magabiztosan, 

örömmel énekelik. 

A tanulók az énekelt dalok meghatározott zenei elemeit megfigyelik, tanári rávezetéssel tuda-

tosítják, felismerik kottaképről, és tanári segítséggel reprodukálják. A zenei elemeket, a ritmi-

kai, dallami, és hallási készségeket improvizációs és kreatív játékos feladatokkal gyakorolják 

(ritmusvaráció, osztinátó). A különböző karaktereket a tanult dalokban, zeneművekben meg-

figyelik, majd testhangszerekkel (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás) és saját készí-

tésű hangzó eszközökkel reprodukálják. 

A tanulók a hangszerekkel lehetőség szerint többféle formában is találkoznak, elsősorban a 

hallgatott zenékben figyelik meg, de élőben is találkoznak velük zenei előadásokon, koncerte-

ken. A maguk által készített hangkeltő eszközöket pedig improvizációs, játékos feladatokban 

használják. 

A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen magasabb szintre jut előadói, zenei befogadói és al-

kotói készségük. 

A zenehallgatáskor átélt élményeiket szóval, rajzzal, tánccal és szabad mozgás improvizáció-

val fejezik ki. A hallgatott zenékben felismerik a tanult zenei elemeket, karaktereket. 
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Megvalósítandó cél továbbá, hogy a tanár változatos motivációs technikákkal segítséget 

nyújtson a tanulónak abban, hogy a zeneműveken keresztül rátaláljon önmagára. 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

3. osztály – 35 óra, 4. osztály – 35 óra 

A dalok és zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása szerint, a tananyag 25 száza-

lékával bővíthető. 

Zeneművek/Énekes anyag/Harmadik osztály 

Életképek 

Anyám, édesanyám; Elmentem a piacra; Ettem szőlőt; Én elmentem; Gólya, gólya, gilice, 

Hej, Jancsika; Itt ül egy kis kosárba; Kis kertemben uborka; Szántottam gyöpöt; Úgy tetszik, 

hogy; Volt nekem egy kecském 

 

Párosítók--- >Leányok, legények 

Cickom, cickom; Csipkefa bimbója; Két szál pünkösdrózsa ; Kis kece lányom 

 

Táncnóták-Táncos dalok 

Erdőjáróznak a lányok; Három éjjel; Ég a gyertya, ha meggyújtják 
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Tréfás dalok 

A faragószék nótája; Egy kis kertet kerítek – D150; Fáj a kutyámnak a lába; Fut a kicsi kordé; 

Három szabó legények; Megfogtam egy szúnyogot; Összegyűltek, összegyűltek az újfalvi 

lányok; S a te fejed akkora; Szélről legeljetek; Télen nagyon hideg van; Ugyan édes komá-

masszony 

 

„Mesés” dalok 

Elszaladt a kemence; Zöld erdőben a tücsök; Virágéknál ég a világ 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Erkel Ferenc – Himnusz; Kodály Zoltán-Gazdag Erzsi: Ezüst szánkót hajt a dér; Betlehem kis 

falucskába; Csordapásztorok; Adjon az Úristen; Gábor Áron rézágyúja; Kodály Zoltán– Weö-

res Sándor: Buba éneke; Már megjöttünk ez helyre (Népdal – Károlyi Amy); Elhozta az Isten 

 

Zeneművek/Énekes anyag/Negyedik osztály 

Életképek 

A juhásznak; Badacsonyi szőlőhegyen; Béres legény; Bogojai legények; Ábécédé; Falu vé-

gén; Gyéren vettem kenderkémet; Kelj fel juhász; Kihajtottam; Molnárlegény voltam én, 

Pásztorember vígan él; Sárga csikó, Szánt a babám 

 

Párosítók- Leányok, legények 

Azt hallottam; Csillag Boris; Elvesztettem páromat; Hej, Vargáné; Jaj, de szépen esik az eső; 

Kocsi, szekér; Komáromi kisleány; Széles a Duna; Szép szatmári lányok; Új a csizmám; Zö-

rög a kocsi 

 

Állatos dalok 

A macskának négy a lába, Az árgyélus kismadár, Debrecenbe kéne menni; Egy nagyorrú bol-

ha; Házasodik a tücsök; Kis kacsa fürdik 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Erkel Ferenc: Himnusz; Luca, Luca; Karácsonyi pásztortánc; Mennyből az angyal; Üdvöz-

légy, kis Jézuska; Farsang három napjába; Ez ki háza, ki háza?, Huszárgyerek, huszárgyerek; 

Most szép lenni katonának; A pünkösdnek jeles napján 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

 különböző dinamikai szinteken tud énekelni; 

 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

 a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 

 hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 

 hangterjedelme túllép az oktávon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 emlékezetből énekel legalább 40 magyar népdalt; 
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 emlékezetből énekli a Himnuszt; 

 ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat; 

 előadói készsége tovább fejlődik; 

 aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein; 

 a gyermek a dalokban megtalálja önmagát, s így azonosulni tud velük; 

 érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Magyar népdalok hallás utáni megtanulása; 

  A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 

gyakorlásával,  mint egyenes testtartás, helyes légzés és artikuláció; 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, táncházi zenében és 

feldolgozott formában, melyek példája nyomán törekszik az autentikus előadásra; 

 Az interpretáció élménnyé mélyítése a dalokhoz kapcsolódó játékok, táncok, dramatizált 

előadások és élő hangszerkíséretek segítségével; 

 Az éneklés hangterjedelmének bővítése az oktávon túlra; 

 Előadói készség: az éneklés örömének megtalálása előadóként; a tevékenységközpontúság 

elősegítése; 

 Befogadói készség: új dalok megismerésével felfedezni a dalok megismerésének örömét; 

új dalok tanulásakor felfedezni a dalok megismerésének örömét; a képzelet használatának 

szorgalmazása a zeneművek befogadása közben; 

 Alkotói készség: aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban; a megélt élmé-

nyek feldolgozásának segítése; 

 Évfolyamonként legalább 40 gyermekjátékdal, népdal megismerése – ezt írtuk közös 

megegyezéssel; 

 A dalokhoz kapcsolódó játékok, a jeles napokhoz kapcsolódó hagyományok megismerése; 

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése; 

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése. 

FOGALMAK 

tempo giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

3. osztály – 13 óra, 4. osztály – 14 óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak 

részletek meghallgatására van mód.  A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az 

egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció, melyhez hozzátartozik a lehetőség szerin-

ti koncertlátogatás, a lényeges a zenei anyagok minél élményszerűbb, a zenékhez, dalokhoz 

kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről 

történő megtekintése. 
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Zeneművek/Zenehallgatás/Harmadik osztály 

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica – Volt nekem egy kecském; Túrót eszik a cigány – gyer-

mekkar, részlet (Csipkefa bimbója), Pünkösdölő – gyermekkar, részlet (Elhozta az Isten); 

Háry János – A császári udvar bevonulása; Napóleon csatája; Sej, Nagyabonyban; Székely 

fonó: Kitrákotty mese 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./5. Játék (Cickom, cickom); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); 

II./ 29. Ötfokú dallam (Anyám, édesanyám)Bartók Béla: Mikrokozmosz – II./95. A kertem-

ben uborka; 44 hegedűduó – II. füzet- Szúnyogtánc (Megfogtam egy szúnyogot); III. füzet 

Párosító (Ugyan édes komámasszony) 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa – Itt ül egy kis kosárba‟; Ugyan, édes komámasszony; Elsza-

ladt a kemence; Egy boszorka van, Szegény Bodri! - gyermekkar (Fáj a kutyámnak a lába) 

Josquin: A tücsök 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia - részlet 

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ 

Csajkovszkij: Diótörő- Kínai tánc, Orosz tánc 

Johann Strauss: Tik-Tak polka 

Ránki György: Pomádé király új ruhája I. szvit III. tétel; „Munkában a szemfényvesztők, ké-

szül a csodaruha” 

Leonard Bernstein: Divertimento – pulyka tánc 

Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi 

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ – ide tenném, időrend 

Betlehemes / Csordapásztorok 

 

Zeneművek/ Zenehallgatás /Negyedik osztály 

Erkel Ferenc: Himnusz 

Népzenei felvételek eredeti előadásban (Magyar népzene sorozat) 

Kodály Zoltán: Háry János – részletek – Ábécédé, A juhász – gyermekkar; Villő – gyermek-

kar, részlet (Ez ki háza); Pünkösdölő – gyermekkar, részlet (A pünkösdnek) 

Bartók Béla: Gyermekeknek I./11. Elvesztettem páromat; II./ 22. Debrecenbe kéne menni; II./ 

37. Kanásznóta (Házasodik a tücsök) 

Bartók Béla: Mikrokozmosz - Dallam ködgomolyban 

Bárdos Lajos: Kocsi, szekér - vegyeskar 

Clément Janequin: A madarak éneke 

W.A. Mozart: Gyermekjáték – dal 

W.A. Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" III. tétel - részlet 

Csajkovszkij: Diótörő – Csokoládé tündér tánca 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Baba Yaga kunyhója 

Bizet: Carmen – gyermekkar (Mi is jöttünk felvonulni) 

Rossini: Macska – duett 

Prokofjev: Péter és a farkas - részletek 

Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 

Betlehemes / Üdvözlégy, kis Jézuska 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

 további zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra; 

 népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel; 

 ismerete gazdagodik a különböző stílusban írott zeneművek meghallgatása által; 

 megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 

 megismerkedik a szimfonikus zenekar főbb hangszereivel (hegedű, cselló, fuvola, oboa, 

klarinét, kürt, trombita); 

 megismerkedik a zenében alkalmazott humorral. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől; 

 megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 

 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 

 képes az érzelmi azonosulásra; 

 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 

 kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hangszerek hangszínének megfigyeltetése a tanult zenei anyagban; 

 Különböző stílusú, korú és műfajú zenék hallgatása a gyermekvilág és mesék témájában; 

 Az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése a cselekményes zenében; 

 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 

 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás 

improvizációval; 

 Zenei befogadói készség: a hallgatott zenék folyamatainak követése; hasonlóságok, 

különbözőségek, variációk megfigyelése a tanuló képzeletének aktív részvétele a 

zeneművek befogadásában; egy-egy zenemű befogadásának segítése motivációs zenei 

játékokkal; a zenei befogadás mikéntjének megtapasztalása a zenei aktivitáson keresztül; 

 Zenei befogadói készség fejlődése; 

  Alkotói készség: aktív részvétel az alkotói folyamatokban; a megélt élmények 

feldolgozása; a zeneművek eljátszása dramatizált előadással; 

 A gyermekkar, vegyeskar, szólóhangszer és a zenekar hangzásának azonosítása; 

 A zeneművekhez tartozó mesék, zenei programok megismerése; 

 A zenei kifejezés művészi megvalósítása változatainak megismerése; 

 Ismeretek szerzése hiteles előadóktól a dalok stílusos előadásához. 

FOGALMAK 

Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szólóének (dal) 
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TÉMAKÖR: Zenei ismeretek /Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra (13 + 3 + 4) 

3. osztály – 10 óra, 4. osztály – 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a páros és a páratlan lüktetést; 

 az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti; 

 aktívan részt vesz az alkotói folyamatokban. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló nyolcadot azok 

szüneteivel; 

 ismeri a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél értékű kottát; 

 megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést; 

 felismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles ritmus; 

 ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket; 

 egyszerű ritmussorokat rögtönöz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 Egyenletes lüktetés hangoztatása éneklés közben; 

 Ütemhangsúlyok mozgással történő érzékeltetése; 

 Ritmikai többszólamúság alkalmazása ritmuskánonokkal; 

 Összetett ritmusok gyakorlása páros és páratlan metrumú ütemekben mozgással, 

testhangszerrel (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített 

hangkeltő eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és párban: 

 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 

 mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 

 felelgetős ritmusjátékokkal, 

 ritmusvariációval, 

 osztinátóval, 

 befejezés rögtönzésével egyszerű ritmussorokhoz 

 Alkotói készség: Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő 

eszközök készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása; Rögtönzés 

dallammal, ritmussal; Ritmussorok alkotása változatos hangszíneket használva, 

testhangok és különböző hangkeltő eszközök, és ritmushangszerek segítségével; 

 szinkópa, nyújtott és éles ritmus; 

 egyedül álló nyolcad és szünete; 

 egész értékű és pontozott fél értékű kotta és szünete; 

  ¾ és 4/4 –es ütemfajta. 

FOGALMAK  

Szinkópa; zenei hangsúly; nyújtott és éles ritmus; páratlan lüktetés 
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TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

3. osztály – 7 óra, 4. osztály - 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 

 különböző dinamikai szinteken tud énekelni; 

 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 

  énekel a pentaton hangsorban; 

  énekel a hétfokú hangsorban; 

 a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és 

szolmizálva. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri, énekli és alkalmazza a felső dó , alsó lá és alsó szó hangokat; 

 megfigyel és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai 

szinteket; 

 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően 

tudja változtatni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A tudatosított zenei elemek gyakorlása minél több kontextusban; 

 Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 

 Kánonok éneklése, gyakorlása; 

 A dallam és szöveghangsúly összefüggéseinek megfigyelése; 

 Alkotói készség: különböző karakterű dallamválasz rögtönzése egyszerű dallamsorokhoz; 

testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített 

hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata, eltérő 

karakterek kifejezésére; 

 A pentaton hangkészlet kiegészül az alsó szó és a felső dó hanggal; 

 fá és ti hangok - hétfokú hangsor; 

 A fá és ti hangok kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 

 Különböző karakterű hangszínek, dinamikai szintek megfigyelése és azonosítása a tanult 

dalokban, zeneművekben; 

 A violinkulcs. 

FOGALMAK 

Forte; piano; halkítás-erősítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton hangsor; hétfokú hang-

sor; violinkulcs. 

 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás-olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra (13 + 1) 
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3. osztály – 7 óra, 4. osztály – 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és 

időbeli viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 

 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 

 elmélyültebb lesz alapvető tájékozottsága a kottában; 

 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 

 a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni; 

 a kottában felismeri a tanult új ritmusképleteket és dallamhangokat; 

 pentaton és hétfokú dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekel, kézjelekkel mutatja; 

 helyesen használja a szolmizációs hangokat és neveket különböző intonációs és 

hangképző 

gyakorlatoknál, hallásfejlesztésnél. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 

 A hallás után tanult dalok kottából való azonosítása különböző eszközökkel (pl. a 

dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 

 A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában 

a tanult dalokon; 

 A tanult új ritmikai elemek megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon; 

 A tanult dallamhangok megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon; 

 Egyszerű, rövid írás – olvasási feladatok a tanult új ritmikai elemek és dallamhangok 

alkalmazásával; 

 A figyelem, az összpontosítás fejlesztése a fenti feladatok segítségével; 

  A finommotorikus mozgások fejlesztése az egyszerű, rövid írás feladatok segítségével; 

 A leírt kottakép visszaéneklése a zenei olvasás fejlesztésére; 

 Rövid dallamok éneklése a tanult hangok alkalmazásával, a zenei olvasás fejlesztésére; 

 Felismerő kottaolvasás segítése a tanult dalok szolmizált, kézjelezett éneklése után; 

 A mozgó dó hang szerepének megfigyelése az írás és az olvasás során; 

 Violinkulcs írása; 

 Szinkópa, nyújtott és éles ritmus grafikai képe és írása; 

 Egyedül álló nyolcad és szünete grafikai képe és írása; 

 Egész értékű és pontozott fél értékű kotta és szünetének grafikai képe és írása; 

 A ¾ és 4/4 –es ütemfajta grafikai képe és írása; 

 Dó‟ – lá – szó – mi – ré – dó – lá, - szó, hangok a kottában; 

 A hétfokú hangsor relációi, kézjelük és elhelyezkedésük a vonalrendszerben. 

FOGALMAK 

A korábbiak elmélyítése 
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ERKÖLCSTAN 

 

Kerettantervi ajánlás 3-4. évfolyamon 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

7.  Éntudat – Önismeret 10 

8.  Család – Helyem a családban 12 

9. Helyem az osztály közösségében 12 

10. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – He-

lyem a társadalomban 

10 

11.  A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság ér-

dekében 

12 

12.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 12 

Összes óraszám: 68 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv (heti 1 óra) 

 

Témakör neve 3. évf. 4. évf. 

10.  Éntudat – Önismeret 5 5 

11.  Család – Helyem a családban 6 6 

12. Helyem az osztály közösségében 6+2 6 

13. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – He-

lyem a társadalomban 

5 5+2 

14.  A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság ér-

dekében 

6 6 

15.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 6 6 

Összes óraszám: 36 36 
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Etika-helyi tanterv 

 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén gon-

dolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése. 

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környe-

zetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes 

tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tarta-

lom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesz-

tése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló 

értékrendjének tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az ezekből 

következő kérdések felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait is meg-

értő gondolkodást fejleszti. 

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erköl-

csi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei 

a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, 

a társadalmi normák és közösségi értékek értelmezése. 

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, sza-

badság, felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. Ezek 

a tanuló lelkiismeretének fejlődését szolgálják. A témák feldolgozása a tanulót megfontolt 

döntésre, kulturált véleményalkotásra és felelős tevékenységre készteti. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, érdekkonfliktu-

sok és viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az ajánlott tantárgyi 

tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a tanulót az 

életvezetésében sikeressé és tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé 

tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek 

megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 

tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvona-

lak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok 

elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását. 

A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanu-

ló gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az ál-

láspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas 

konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák 

szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A 

virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok fel-

ismerése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az informáci-

ók kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan 

fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartal-
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mak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetek-

ben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló 

elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események 

bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket von le, ma-

gyarázatot keres, rendszerezést végez. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten ala-

puló önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóké-

pesség, a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására 

való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi 

állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a 

döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készíté-

sére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejleszté-

se drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, 

vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyek-

ben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületi formálás 

és a cselekvő magatartásra, viselkedésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehe-

tőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenci-

álásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálfejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megisme-

rése és megőrzése alapfeladat. 

Korosztályi adottságaiknál fogva (alsó tagozatos) a gyermekek még nem képesek a tudatosan, 

teljes felelősséggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, ne-

velni, cselekedtetni kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési sajá-

tosságait. 

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmas-

ságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag is felkészült személy, fejlődés-lélektani, peda-

gógiai, szakdidaktikai és módszertani ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van az alapelvek-

kel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolat-

ban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok). 
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3-4. évfolyam 
 

Az alsó tagozat 3–4. évfolyamán az etika tantárgy célkitűzése a korábbi években megalapo-

zott ismeretek elmélyítése, a készségek továbbfejlesztése; a felvetett témákban való alaposabb 

elmélyülés. A reális énkép kialakítására építve megkezdődhet a személyes erősségek és hiá-

nyosságok feltérképezése és alakítása; a szocio-emocionális készségek tudatos fejlesztése és a 

tanulót közvetlenül körülvevő társadalmi közegek után a tágabb környezet etikai szempontú 

vizsgálata és megértése. 

A 3–4. évfolyamon folytatódik a zsidó-keresztén-keresztyén erkölcsi értékrend alapozása, a 

tanulók által képviselt értékek személyre szabott mintázatának kialakulása. A lelki én, a lelki-

ismeret kialakulása révén a tanulók már képesek megérteni viszonylag ellentmondásos érzel-

meket és tulajdonságokat is; empatikus képességük fejlődésével pedig egyre inkább képesek 

mások élethelyzetének megértésére. Felerősödik a kortársak hatása, de még a pedagógus által 

közvetített értékeket tekintik mérvadónak. A pedagógus feladata ebben az időszakban a cso-

portok értékrendbeli  azonosítása a szélsőségek elkerülése, valamint a tanulókkal együtt a 

megismert közegek kereteinek kibővítése, az eddig alapszinten ismert és alkalmazott viselke-

dési minták szélesebb körben való alkalmazhatósága. A 3–4. évfolyamon fontos szerepet kap-

nak a tanulók önszerveződési folyamatai, saját kitűzött fejlődési céljai, valamint az azok meg-

valósításához vezető út megtervezése, és ennek pedagógusi nyomon követése. A pedagógus 

feladata ebben az életkorban az érzékenyítés, a tanulók személyes véleményére és tapasztala-

taira vonatkozó elfogadás és nyitottság, a társadalmi felelősségvállalás modellálása. Az al-

kalmazott pedagógiai módszerekben a szóbeli kifejezőkészség és az öntudatosság fejlődésével 

fokozatosan bővül a szóbeli, majd írásbeli feladatok köre, ugyanakkor fontos, hogy legyenek 

cselekedeteken alapuló, dramatikus és kreativitást igénylő, alkotó feladatok is a tanórákon. 

A 3–4. évfolyamokon előtérbe kerül a hithez kapcsolódó alapvető erkölcsi értékrend megis-

merése, megértése és belsővé tétele is. Lényege, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá vál-

jon: az alapvető értékek eredete, forrásai és ezek belsővé válása tovább formálhatja spirituális 

világképüket is. A pedagógiai munka fontos eleme a tanulók önálló kötelezettségtudatának, 

akaraterejének és öntevékenységének fejlesztése; a szorgalom, kitartás és felelősségvállalás 

autonóm erkölcsi értékrendbe való beépülésének előmozdítása. Az alsó tagozat 3–4. évfolya-

mán a korábbi években megalapozott normatív erkölcsi gondolkodás, önismeret, érzelmi in-

tellektus, spirituális világkép és társas felelősségvállalás tovább fejlődik, elmélyül, az érték-

rend stabilizálódik, ennek következtében a tanulók egyre határozottabban nyilvánítják ki saját 

véleményüket, egyre megalapozottabban hoznak döntéseket. 

 

Témakör: Éntudat – Önismeret 

Órakeret: 10 óra 5/5 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a gyengeségek fejleszthetők, és 

teljesíthető rövid távú célokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fejlesz-

tése céljából. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az 

alapérzelmeken kívül is felismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait; 
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– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja 

saját viselkedésének jellemző elemeit; 

– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépése-

ket; 

– céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Önismeret 

 Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek azonosítása, az önészlelés és a 

környezettől érkező jelzések értelmezése 

 Annak felismerése, hogy minden embernek vannak erősségei és fejleszthető területei 

 Saját fejlődési folyamatok észlelése, jellemzése 

 Önfegyelem gyakorlása 

– Érzelmek kezelése 

 Az alapérzelmeken túlmutató kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek 

felismerése, az ezekre adott társadalmilag elfogadható reakciók gyakorlása 

 Az önuralom fejlesztése, és cselekvési készletének megismerése 

 Az érzelmek konstruktív kifejezési módjai és egyénspecifikus érzelemszabályozási 

stratégiák kialakítása. 

– Célok és tervek 

 Saját vágyak és célok megfogalmazása és ezek elkülönítése 

 Terv kialakítása egy saját cél elérése érdekében: cselekvéses feladatok, tervszerű lépé-

sek meghatározása, a haladás ellenőrzése és értékelése 

 Önmotiváló és önjutalmazási stratégiák megismerése, a kitűzött cél és a valósan elért 

eredmény összehasonlítása 

– Siker és kudarc értelmezése 

 A kitartás és a pozitív viszonyulás megtartása kudarc esetén is, annak felismerése, 

hogy a kudarcból levont következtetések is az egyén fejlődését szolgálják 

 Reális és irreális célok felismerése, a vágyak és célok összefüggéseinek feltárása 

 Személyes példaképek kiválasztása 

Fogalmak 

tulajdonság, érzelem, önuralom, vágy, terv, siker, eredmény, meggyőződés, példakép 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, vizuális kultúra 

 

Témakör: Család – Helyem a családban 

Órakeret: 12 óra 6/6 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos feladatait 

– motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében; 

– saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben keletkezett negatív érzelmek, 

gondolatok és tettek kezeléséhez; 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő 

bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat; 

– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag érkezése, egy családtag elveszté-

se, iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait 

– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törek-

szik az ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

– megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában, természetesnek tartja ezek különbözőségét; 

– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törek-

szik ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz; 

– képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Egészség-biztonság 

 A testi és lelki egészség jellemzőinek megismerése, az egészségmegőrzés főbb lehető-

ségeinek feltárása 

 Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül, jó és rossz stressz megkülön-

böztetése, a stressz- és indulatkezelés tudatos alkalmazása az azt megkívánó helyze-

tekben 

 A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető segítő személyek és szervezetek 

azonosítása 

 A kiközösítés azonosítása, elhárításának és megelőzésének lehetőségei 

 Annak megértése, hogy mindenkinek joga van a biztonsághoz és az emberi méltóság-

hoz 

– Családok 

 Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generációk életével 

 Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek megtartása 

 Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás jeleinek felismerése 

 Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és megtartásában 

– Családi élet 

 Saját szerepvállalás azonosítása a család mindennapjaiban 

 A gyermekek és felnőttek feladatai 

 Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmények elfogadása 

 A „szabad”, „lehet” és „kell” értelmezése 

 Az együttérzés, empátia, a kommunikáció módjainak gyakorlása 

 A családtagok egymásrautaltsága, közös feladatok azonosítása, a részvállalás szükség-

szerűségének felismerése 

Fogalmak 

együttérzés, bizalom, közösség, felelősség, következmény, feladatmegosztás, joga van 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, vizuális kultúra, környezetismeret, technika és tervezés 
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Témakör: Helyem az osztály közösségében 

Órakeret: 12+2 óra 6+2/6 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásá-

nak megfelelő feladatot vállal a közös munkában 

– megkülönbözteti a sértő és tiszteletteljes közlési módokat hagyományos és digitális 

környezetben egyaránt; saját érdekeit és véleményét másokat nem bántó módon fejezi 

ki; 

– felismeri az együttműködést segítő vagy akadályozó tevékenységeket és saját szerepét 

az együttműködésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és ér-

zéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezé-

sére; 

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azo-

nosítja azok sajátos szabályait; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló 

kapcsolatokat kezdeményezzen; 

– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés és felelősség szempontjából 

vizsgálja és értelmezi; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– Kommunikáció 

 A kommunikációban részt vevő partnerek nézőpontjának megismerése, a megér-

tésre törekvés eszközeinek használata 

 Az indulatszabályozás, a türelem, a másik fél érzelmeinek és véleményének tiszte-

letben tartása 

 A többszereplős kommunikációban fellépő félreértés felismerése, tisztázó kérdé-

sek megfogalmazása 

 Ismerkedés az erőszakmentes kommunikációval: az értő figyelem és az én-közlés  

 Verbális és non-verbális jelzések közötti ellentmondás felismerése  

 Az érvelés szabályainak megismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kölcsönös és megtartó kortárs kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása 

 A barátság kialakulásához szükséges személyes preferenciák azonosítása, a visszauta-

sítás feldolgozása 

 Az előítélet felismerése és a bizalom feltételei 

 A társak megismerésének módjai 

 Saját kapcsolatok véleményezése, a kapcsolatok jobbításának lehetőségei 

– Jogok, szabályok 

 Néhány alapvető gyermeki jog megismerése 
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 A gyermekek joggyakorlásában részt vevő felnőttek, az alapjogok elérésének külön-

böző módjai 

 Az alapvető gyermeki jogok sérülésének felismerése, a segítségkérés lehetőségei 

 Megérti, hogy a tanulás jog és kötelesség 

Fogalmak 

megértés, ismerős, barát, kortárs, vélemény, türelem, jog és kötelesség 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, digitális kultúra, dráma 

 

Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban 

Órakeret: 10+2 óra 5/5+2 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk kapcsolódó 

jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzé-

kenységgel reagál ezekre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb kulturális és természeti érté-

keket, ezekről képes ismereteket rendszerezni, 

– érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, ismer közülük néhányat; 

– ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon élő nem-

zetiségekről, népcsoportokról, valamint az európai népek közös alapkultúrájáról; 

– különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvitatja az együttélési alapsza-

bályok jelentőségét, megfogalmazza a szabályszegés következményeit; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki szükségleteket; 

– tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és iskolán kívüli következmé-

nyeiről, a gyermekek és felnőttek ezzel kapcsolatos kötelességeiről; 

– mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a valós helyzetekben véle-

ményt alakít ki ezekről. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Teremtett értékek 

 A lakóhely, a nemzet legfőbb természeti, épített, művészeti értékei és történelmi helyei 

 Főbb nemzetiségek és hagyományaik a lakókörnyezetben 

 Ismerkedés más népek életmódjával, szokásaival 

 A tárgyak és technológiák szerepe az életmódban 

 Az újítás és a kreativitás, mint a teremtett értékek megőrzésének, fejlesztésének alapja 

– Közösség 

 A társas szabályok értelme, célja, értelmezése 

 Közösségi szabályalkotási és -értékelési technikák alkalmazása 

 A befogadó és együttműködő közösség jellemzőinek feltárása 

 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése 

 Az ünneplés közösségformáló ereje 
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 A másokért és a közösségért végzett tevékenységek formái 

 A nehéz helyzetben lévők közös segítése 

– Jog és biztonság 

 A tárgyi és szellemi tulajdon és az ahhoz való jog fogalmai 

 A személyiségi jogok érvényesülése és sérelme a virtuális és valós térben 

 A virtuális térben való viselkedés biztonsági szabályai 

Fogalmak 

hagyomány, tulajdon, ünnep, egyházi ünnep, természeti érték, történelmi érték, szabályalko-

tás, együttműködés, befogadás, felelősségvállalás 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, vizuális kultúra, környezetismeret, digitális kultúra 

 

Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

Órakeret: 12 óra 6/6 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megol-

dási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére. 

– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; minderről képes információt 

gyűjteni fizikai és digitális környezetben is; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehe-

tők a környezetvédelmi szempontok, és felhívja társai figyelmét is ezekre. 

– Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Környezetszennyezés 

 A környezetszennyezés jelensége, fő területei, hatása a Föld, az élőlények, köztük az 

ember életére 

 Az élet védelmének és a felelősségvállalás etikai elvének megismerése 

 A környezetszennyezés és a fajok pusztulása közötti összefüggés felismerése 

– Környezetvédelem 

 A környezetvédelem főbb szempontjai 

 A fenntartható életvitel néhány alapelve és azok figyelembevétele a saját döntések és 

választások során 

 Pazarlás és annak mérséklése, felesleges tárgyak és a mértékletes fogyasztási szokások 

 A hulladék és a szemét fogalma, a hulladék-újrahasznosítás 

 Cselekvési minták és újítások megismerése a környezet megújítása, szépítése, élhe-

tőbbé tétele érdekében 

 Személyes és közös lista készítése a megőrzendő kulturális és természeti értékekről 

Fogalmak 

környezetszennyezés, környezettudatosság, újrahasznosítás, fejlődés, mértékletesség, környe-

zetvédelem, teremtett rend, természeti érték 

 

Tantárgyi koncentráció 
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magyar nyelv- és irodalom, vizuális kultúra, technika és tervezés, környezetismeret 
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Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

Órakeret: 12 óra 6/6 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény bibliai tanításokban vagy más 

kulturálisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megérti, értelmei az európai, a nemzeti kultúra eredetét, forrását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét 

példákon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen 

viszonyulásokkal kapcsolatban; 

– megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális 

eseményeket és a hozzá kapcsolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszko-

dó történeteteket; 

– megismer az egyes egyházi ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét, pünkösd, hanuka, 

pészah) kapcsolódó tartalmakat, jelképeket, szokásokat, néphagyományokat  

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Kérdések a világról 

 A környező világ megismerésének lehetőségei 

 A hitbeli, és az erkölcsi tartalmú ítéletek értelmezése 

 A lelkiismeret működésének jelei, erkölcsi értékek a mindennapokban: a tisztelet, a 

becsületesség, a mértéktartás, a felelősség, az akaraterő, az önbecsülés erényei 

- Vallás 

 A zsidó-keresztény kultúrkör teremtéstörténete, és világképe 

 Alapvető egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó vallási szokások, események: 

a karácsonyi, a húsvéti és pünkösdi ünnepkör (például halál, az élet és az újjászületés 

értelmezése a keresztény vallásokban, ünnepek a zsidó vallásban) 

 Személyes meggyőződés és hit jelentése 

 Az azonos hittel rendelkezők közössége 

 

– Értékek a vallási történetekben 

 A hit, a vallás által közvetített alapvető emberi értékek értelmezése (önzetlenség, iga-

zságosság, megbocsátás, jótékonykodás), az életünket vezérlő aranyszabályok, pél-

dázatok megismerése (a tékozló fiú története, a magvető példázata, a talentumokról 

szóló példabeszéd) 

 A vallási történetekben gyökerező erkölcsi értékek és tanítás megfogalmazása 

Fogalmak 

érték, önzetlenség, mértékletesség, igazságosság, megbocsátás, lelkiismeret, világkép, Isten, 

élet, halál 

 

Tantárgyi koncentráció 

magyar nyelv- és irodalom, vizuális kultúra, környezetismeret, digitális kultúra 
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TECHNIKA 

 

3–4. évfolyam 
 

 
A technika és tervezés tan-

tárgy heti óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

3. évfolyam 1 óra 34+2 óra 

4. évfolyam 1 óra 34+2 óra 

 

A 3. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy óraszáma: 34+2 óra 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám: 

Anyagok a környezetünkben 4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 15 

Otthon – család – életmód 8 

Jeles napok, ünnepek 4+2 

Közlekedés 3 

Összes óraszám: 34+2 

 

A 4. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy óraszáma: 34+2 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám: 

Anyagok a környezetünkben 4 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 15 

Otthon – család – életmód 8 

Jeles napok, ünnepek 4+2 

Közlekedés 3 

Összes óraszám: 34+2 
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Technika és tervezés 
 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 

történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 

kreatív tervező és alkotómunka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális tech-

nológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a 

problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a 

kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megje-

lenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 

tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 

fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei 

hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez 

és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 

nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 

környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése 

a hétköznapokba. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudomá-

nyos tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a 

tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A cé-

lok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza 

a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerü-

lő problémák megoldását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett cso-

portos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett 

együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói 

szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 

munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének ki-

alakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat so-

rán használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anya-

gokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 

alkalmazva. 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemző-

je, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalma-

zás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elké-

szült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kieme-

lése, a pozitív megerősítés. 

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak kereté-

ben elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák 

megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségér-
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zet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komple-

xitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A megsze-

rezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben 

használható és hasznos készségek kialakítását. 

 

Az ember környezetéről, környezetátalakító tevékenységéről és felelősségének megismerésé-

ről az első két évfolyamon tanári segítséggel szerzett információk birtokában a harmadik és 

negyedik évfolyamos tanulók már önálló ismeretszerzésre képesek. A munka jellegű tevé-

kenységek sora az életkori sajátosságoknak megfelelően évről évre bővül, az eszközök és 

szerszámok használata egyre nagyobb biztonsággal történik. 

Munkájuk során fokozódik a tanulók önállósága, így már saját terv alapján dolgozva készítik 

el a munkadarabokat. Egyéni és csoportos munkában is jól szervezetten dolgoznak. Erősödik 

belső motivációjuk, megélik az alkotás örömét, büszkék munkáikra. Felfedezik és elismerik 

saját és mások kiemelkedő munkáit, ugyanakkor a hibák azonosítása után képesek a javító 

szándékú korrigálásra. 

A nevelés-oktatás középpontjában az alkotótevékenység, a tapasztalati úton történő tanulás és 

a munka áll. Mindezt játékos tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás jellemzi. A tanulók rend-

szerszemléletének kialakulását elősegíti az évszakok körforgásának, a napirendnek, a népha-

gyományoknak, az ünnepeknek és a jeles napoknak a megismerése. 

Az életkori sajátosságok mentén kiemelt szempont a kézügyesség fejlesztése. A tanórákon 

végzett tudatos, tervszerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a kü-

lönféle anyagok, azok megmunkálhatóságának megismerését, megtapasztalását, a tervező és 

technológiai folyamatok alkalmazását, a munka során keletkező hulladékok környezettudatos 

elhelyezését. 

TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 

átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Véleményalkotás erősítése; 

 A társakkal való közös tevékenység támogatása; 

 Együttműködési készségek fejlesztése közös tevékenység során; 

 Környezettudatos döntéshozatal elősegítése az anyaghasználat során; 

 Építő jellegű párbeszéd alkalmazása; 

 Kézügyesség fejlesztése; 

 Anyagvizsgálat; 

 Az anyagok tulajdonságai; 

 Az anyagok felhasználási lehetőségei. 

FOGALMAK 
anyag, alapanyag, termék, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Természetes és mesterséges környezet megfigyelése; 

 Különböző termések, természeti anyagok tapasztalati úton történő megismerése, felhasz-

nálása; 

 Természetes és mesterséges anyagokból készült tárgyak gyűjtése, csoportosítása, környe-

zettudatos felhasználásuk; 

 Természetes és mesterséges anyagok közötti kapcsolat vizsgálata: nyersanyag-alapanyag-

termék; 

 A környezetátalakító tevékenységek csoportosítása. Az ember környezetalakító tevékeny-

sége és ennek következményei; 

 A gyűjtött természetes anyagokból kép készítése; 

 Különböző éghajlatú lakások készítése természetes és mesterséges anyagokból. 

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a ta-

nult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez 

el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reáli-

san értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredmé-

nyesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 

képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, 

és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Önálló tervezés és kivitelezés támogatása 

 A kreativitás erősítése 

 Munkafolyamatok algoritmizálása 

 Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése 

 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

 A segítségnyújtás és kérés szabályainak értelmezése 

 Reális értékelési készség fejlesztése 

 Fejlesztő hatású véleményformálás 

 Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése 

 Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Anyagvizsgálatok felhasználhatósági szempontok alapján 

 Tárgykészítés képlékeny anyagból 

 A papír tulajdonságai, felhasználhatósága 

 Papírmunkák: 

 egyenesen, vonal mentén tép, hajtogat 

 ollóval egyenesen és körív mentén nyír 

 vastagabb anyagokat hajlítás előtt vonalzó mentén bekarcol 

 A fa tulajdonságai, felhasználhatósága 

 A textilek csoportosítása, felhasználása 

- cérnát tűbe fűz önállóan vagy tűbefűző segítségével 

- gombvarrás 

- előöltés 

- díszítőöltés 

FOGALMAK 
anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, alaprajz, méret, mérés, előöltés, díszítőöltés, ve-

szélyforrás, baleset, segítségnyújtás, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anyagvizsgálatok végzése a felhasználhatóság szempontjából 

 Mit miből készítünk, és miért? 

 Figurák, apróbb használati tárgyak készítése képlékeny anyagokból 

 A papír tulajdonságainak vizsgálata, funkciónak megfelelő alkalmazása 

 Ötletes képeslapok, meghívók tervezése, készítése 

 Ajándék- és tároló dobozok készítése karcolással, hajlítással 

 Vár, papírház vagy manóház készítése kartonpapírból 

 Modellek készítése alaklemez segítségével íves és egyenes nyírással 

 A fa tulajdonságainak megismerése felhasználhatóság szempontjából 

 A textilek csoportosítása felhasználásuk szerint 
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 Textilgyűjtemény készítése 

 Öltésfajták megismerése: előöltés, díszítő öltések 

 Használati tárgyak készítése megfelelő textilből kézi varrással: zsebkendő-, toll- vagy 

mobiltelefon-tartó 

 Bábok, kabalafigurák, tűpárna készítése gombvarrással 

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önel-

látás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok 

gondozása stb.; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, 

és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A környezetátalakítás fontos szabályainak alkalmazása 

 Az önállóság fokozása 

 A közösségen belüli segítőkészség fejlesztése 

 A tevékenységek végzése közben egymás segítő támogatása 

 A megszerzett munkatapasztalatok alkalmazása 

 Az alkotás örömének átélése egyéni és csapatmunkában 

 A munkamegosztás előnyeinek kihasználása 

 Reális értékelés kialakítása 

 A tolerancia és az empátia fejlesztése 

 Közösen alkotott szabályok betartása 

 Jó szándékú véleményformálás támogatása 

 Különböző kultúrák és a másság elfogadása 

 Szokásrend kialakítása 

 Házak, lakások, otthonok 

 Modellkészítés 

 Otthon a lakásban 
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 Otthonunk tárgyai 

 Növényápolás 

 Egészséges tápanyagok 

 Változatos étkezés 

 Terítés, tálalás 

 Ételkészítés 

 Egészséges életmód, napirend 

 Öltözködés 

 Takarékoskodás 

 Munkamegosztás a családban 

 Háztartási balesetek 

 Környezetvédelem 

 

FOGALMAK 
ház, lakás, otthon, modell, tápanyagok, életmód, veszélyforrás, lakberendezés, baleset, mun-

kamegosztás, időbeosztás, környezetvédelem, szemét, hulladék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Különböző típusú házak megfigyelése környezetünkben 

 Lakópark készítése kisebb dobozokból 

 Lakásmodell készítése építőjáték vagy szerelőkészlet segítségével 

 Apróbb dobozok segítségével babaház berendezése 

 A lakás tisztántartásához napi- és hetirend készítése, ezeknek a munkáknak az elosztása a 

családban 

 A lakásban leggyakrabban található növények ápolásának megismerése 

 Az egészséges tápanyagok megismerése, melynek alapján változatos étrend összeállítása 

 Egyszerű ételek, italok készítése 

 Ünnepi asztal terítése 

 A tisztálkodáshoz szükséges megfelelő kozmetikumok kiválasztása 

 Alkalomhoz illő öltözet és az életkornak megfelelő divat követése 

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4+2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a ta-

nult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az ünnepi szokások megőrzése 
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 Kulturált ünneplés 

 Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése 

 Nemzeti értékeink és hőseink iránti tisztelet erősítése 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 

FOGALMAK 
népszokás, hagyomány, nemzeti érték, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Esztétikus dekorációk tervezése és készítése népi, vallási, nemzeti és családi ünnepekre 

különböző anyagokból 

 A magyar népviselet és népszokások megismerése: memóriakártyák készítése 

TÉMAKÖR: Közlekedés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályo-

kat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési és problémamegoldási 

képességgel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A tömegközlekedés során alkalmazott magatartás és szokások megszilárdítása 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályok megerősítése 

 Közlekedési eszközök megismerése, környezettudatos használatuk 

 A közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása 

 A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése és megelőzése 

 Figyelem és elővigyázatosság fejlesztése 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen kívül 

 Az úttest részei; útburkolati jelek 

 Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken 

 Közlekedési környezetben alkalmazható viselkedési normák 

 

FOGALMAK 
úttest, kerékpárút, gyalogosforgalom, tömegközlekedés, helyi és helyközi közlekedés, bizton-

sági és udvariassági szabályok, térképismeret, útvonalterv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



 

1512 

 

 

 

 A közlekedési eszközök csoportosítása környezetvédelmi szempontból 

 Társasjáték készítése a gyalogos és a kerékpáros közlekedési szabályokhoz kapcsolódóan 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 3.  ÉVFOLYAM VÉGÉN: 

Ismerje a mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismereteket – háztartási praktikákat. 

Tudja értelmezni, és tartsa be a használati utasításokat. 

A hétköznapjainkban használatos anyagokat ismerje fel, érzékszervi megfigyelések és vizsgá-

latok alapján legyen képes tulajdonságaik megállapítására, a tapasztalatainak megfogalmazá-

sára. 

Legyen aktív, önálló és együttműködő a tevékenységek során. 

Tudja a munkaeszközöket célszerűen megválasztani és szakszerűen, balesetmentesen hasz-

nálni. 

Tudjon egyszerű tárgyakat elkészíteni mintakövetéssel. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályokat ismerje, tudatosan, készségszinten alkal-

mazza. 

Rendelkezzen a kerékpár használatához szükséges ismeretekkel. 

 

TÉMAKÖR: Anyagok a környezetünkben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 

átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Véleményalkotás erősítése; 

 A társakkal való közös tevékenység támogatása; 

 Együttműködési készségek fejlesztése közös tevékenység során; 

 Környezettudatos döntéshozatal elősegítése az anyaghasználat során; 

 Építő jellegű párbeszéd alkalmazása; 

 Kézügyesség fejlesztése; 

 Anyagvizsgálat; 

 Az anyagok tulajdonságai; 

 Az anyagok felhasználási lehetőségei. 

FOGALMAK 
anyag, alapanyag, termék, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, anyagvizsgálat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Természetes és mesterséges környezet megfigyelése; 

 Különböző termések, természeti anyagok tapasztalati úton történő megismerése, felhasz-

nálása; 

 Természetes és mesterséges anyagokból készült tárgyak gyűjtése, csoportosítása, környe-

zettudatos felhasználásuk; 
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 Természetes és mesterséges anyagok közötti kapcsolat vizsgálata: nyersanyag-alapanyag-

termék; 

 A környezetátalakító tevékenységek csoportosítása. Az ember környezetalakító tevékeny-

sége és ennek következményei; 

 A gyűjtött természetes anyagokból kép készítése. 

TÉMAKÖR: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a ta-

nult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez 

el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint reáli-

san értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi eredmé-

nyesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási 

képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, 

és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Önálló tervezés és kivitelezés támogatása 

 A kreativitás erősítése 

 Munkafolyamatok algoritmizálása 

 Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése 

 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 
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 A segítségnyújtás és kérés szabályainak értelmezése 

 Reális értékelési készség fejlesztése 

 Fejlesztő hatású véleményformálás 

 Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése 

 Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Anyagvizsgálatok felhasználhatósági szempontok alapján 

Tárgykészítés képlékeny anyagból 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 

 Famunkák: 

 darabolás 

 csiszolás 

 hegyezés 

 Fonalmunkák: 

 szövés szövőkereten vagy madzagszövőn 

 gombvarrás 

 díszítőöltés 

FOGALMAK 
anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, alaprajz, méret, mérés, előöltés, díszítőöltés, ve-

szélyforrás, baleset, segítségnyújtás, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anyagvizsgálatok végzése a felhasználhatóság szempontjából 

 Mit miből készítünk, és miért? 

 Állatkert és virágos kert készítése hajtogatással 

 Térbeli dekorációk papírból, papírcsíkból 

 Ötletes képeslapok, meghívók tervezése, készítése 

 A fa tulajdonságainak megismerése felhasználhatóság szempontjából 

 Képkeret, kulcstartó, kisautó, poháralátét készítése darabolással, csiszolással, hegyezéssel 

 Öltésfajták alkalmazása: díszítő öltések 

 A szövés technikájának megismerése szövőkeret vagy madzagszövő segítségével 

TÉMAKÖR: Otthon – család – életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önel-

látás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok 

gondozása stb.; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 
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 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, 

és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A környezetátalakítás fontos szabályainak alkalmazása 

 Az önállóság fokozása 

 A közösségen belüli segítőkészség fejlesztése 

 A tevékenységek végzése közben egymás segítő támogatása 

 A megszerzett munkatapasztalatok alkalmazása 

 Az alkotás örömének átélése egyéni és csapatmunkában 

 A munkamegosztás előnyeinek kihasználása 

 Reális értékelés kialakítása 

 A tolerancia és az empátia fejlesztése 

 Közösen alkotott szabályok betartása 

 Jó szándékú véleményformálás támogatása 

 Különböző kultúrák és a másság elfogadása 

 Szokásrend kialakítása 

 Házak, lakások, otthonok 

 Modellkészítés 

 Otthon a lakásban 

 Otthonunk tárgyai 

 Növényápolás 

 Egészséges tápanyagok 

 Változatos étkezés 

 Terítés, tálalás 

 Ételkészítés 

 Egészséges életmód, napirend 

 Öltözködés 

 Takarékoskodás 

 Munkamegosztás a családban 

 Háztartási balesetek 

 Környezetvédelem 
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FOGALMAK 
ház, lakás, otthon, modell, tápanyagok, életmód, veszélyforrás, lakberendezés, baleset, mun-

kamegosztás, időbeosztás, környezetvédelem, szemét, hulladék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Különböző típusú házak megfigyelése környezetünkben 

 A lakás tisztántartásához napi- és hetirend készítése, ezeknek a munkáknak az elosztá-

sa a családban 

 A lakásban leggyakrabban található növények ápolásának megismerése 

 Az egészséges tápanyagok megismerése, melynek alapján változatos étrend összeállí-

tása 

 Egyszerű ételek, italok készítése 

 Ünnepi asztal terítése 

 Szülinapi zsúr kellékeinek elkészítése 

 A tisztálkodáshoz szükséges megfelelő kozmetikumok kiválasztása 

 Alkalomhoz illő öltözet és az életkornak megfelelő divat követése 

 A háztartás gépeinek megismerése, ezek biztonságos használata 

TÉMAKÖR: Jeles napok, ünnepek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4+2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a ta-

nult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az ünnepi szokások megőrzése 

 Kulturált ünneplés 

 Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése 

 Nemzeti értékeink és hőseink iránti tisztelet erősítése 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 

FOGALMAK 
népszokás, hagyomány, nemzeti érték, viselkedéskultúra, öltözködéskultúra 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Esztétikus dekorációk tervezése és készítése népi, vallási, nemzeti és családi ünnepekre 

különböző anyagokból 

 Ünnepekhez kapcsolódó egyszerű hagyományos ételek készítése 

 A magyar népviselet és népszokások megismerése: memóriakártyák készítése 

TÉMAKÖR: Közlekedés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályo-

kat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési és problémamegoldási 

képességgel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A tömegközlekedés során alkalmazott magatartás és szokások megszilárdítása 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályok megerősítése 

 Közlekedési eszközök megismerése, környezettudatos használatuk 

 A közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása 

 A közlekedési balesetek lehetséges okainak felismerése és megelőzése 

 Figyelem és elővigyázatosság fejlesztése 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen kívül 

 Az úttest részei; útburkolati jelek 

 Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken 

 Közlekedési környezetben alkalmazható viselkedési normák 

FOGALMAK 
úttest, kerékpárút, gyalogosforgalom, tömegközlekedés, helyi és helyközi közlekedés, bizton-

sági és udvariassági szabályok, térképismeret, útvonalterv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A közlekedési eszközök csoportosítása környezetvédelmi szempontból 

 Lakópark készítése úthálózattal, jelzőtáblákkal 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉN: 

Ismerje a mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismereteket – háztartási praktikákat. 

Tudja értelmezni, és tartsa be a használati utasításokat. 

A hétköznapjainkban használatos anyagokat ismerje fel, érzékszervi megfigyelések és vizsgá-

latok alapján legyen képes tulajdonságaik megállapítására, a tapasztalatainak megfogalmazá-

sára. 

Legyen aktív, önálló és együttműködő a tevékenységek során. 

Tudja a munkaeszközöket célszerűen megválasztani és szakszerűen, balesetmentesen hasz-

nálni. 

Tudjon egyszerű tárgyakat elkészíteni mintakövetéssel. 
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A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályokat ismerje, tudatosan, készségszinten alkal-

mazza. 

Rendelkezzen a kerékpár használatához szükséges ismeretekkel. 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

3-4. ÉVFOLYAM 
 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 
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Helyi tanterv 

 

3. osztály: heti 2 óra, éves óraszám: 72 

4. osztály: heti 1 óra, éves óraszám: 36

Témakör neve Kerettanterv Helyi tanterv 

 3-4. évf. 3-4. évf. 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, szemé-

lyes élmények 
36 

38 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 12 12 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 12 12 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 10 10 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tár-

gyak 
16 16 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környeze-

tünk 
16 20 

   

Összes óraszám: 102 108 

Témakör neve Helyi tanterv Helyi tanterv 

 3. évf. 4. évf. 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, szemé-

lyes élmények 

26 12 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 8 4 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 8 4 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 6 4 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tár-

gyak 
10 6 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környeze-

tünk 
14 6 

   

Összes óraszám: 72 36 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

3-4. évfolyam 

 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuá-

lisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások át-

élésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 

a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghaté-

konyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul. 

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létreho-

zott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 

tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fej-

lesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításá-

nak fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára 

büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. 

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a vi-

zuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 

XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommu-

nikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőmű-

vészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalko-

tással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember ter-

vezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran 

kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E 

részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen van-

nak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakor-

latközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló 

gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munká-

ját szolgálja. 

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása. 

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 

a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkal-

mazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a 

kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális in-

formáció feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlé-

let kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további 

cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az 
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épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságá-

nak fejlesztése. 

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális prob-

lémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, 

kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, 

mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges 

elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás 

megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önérté-

kelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló 

és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie 

a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül 

fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket 

gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényessé-

get kialakító hatása működik. 

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogal-

mazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyer-

hető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális 

elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – 

kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltéte-

le. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A 

vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk fel-

dolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző ta-

nulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos 

tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan ta-

nulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a ta-

nulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megis-

merjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A 

digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs for-

mák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fej-

leszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti 

nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési for-

ma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs le-

hetőségek körét is tágítja. 

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikáci-

ós formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
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digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésé-

vel. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 

gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 

tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 

érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan 

lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem 

látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói szemé-

lyiség fejlesztése. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a ma-

gasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 

gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége 

van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális 

kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások 

bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 

társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékeny-

ségi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felis-

meréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik 

a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémameg-

oldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a 

feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműkö-

désével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy 

befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a 

közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megol-

dás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 

foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetí-

tésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában 

megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotá-

sokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legye-

nek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív 

alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, álta-

lánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  
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A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság figye-

lembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterü-

letein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden 

témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat meg-

adott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális 

fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. 

A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek idő-

rendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalma-

san kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű alkal-

mazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A kerettantervi 

fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott követelmény 

pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet 

tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása természetesen az 

adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden fejlesztési sza-

kaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de a már beve-

zetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a fogal-

mak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját 

igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

 

Ebben az iskolaszakaszban is kiemelt fontosságú az örömteli, motivált alkotói energiák fenn-

tartása, melyet a változatos, élményalapú feladatok rendszerében, a gyerekek személyes ér-

deklődését figyelemmel kísérő és azt elfogadó, differenciált feladatkiadással, személyre sza-

bott, formáló- segítő értékeléssel és figyelemmel érhetünk el. A gyerekek rajzolási, ábrázolási 

képességeinek fejlődése saját rajzi sémáik változásában követhető nyomon. A fejlesztés érde-

kében a sématörést elősegítő, változatos, jól szemléltetett feladatokat kell a tanulócsoport ala-

pos ismeretének birtokában terveznünk. Az emberábrázolás, arcábrázolás a gyerekek között 

kialakult baráti körökben, egymás rajzi szokásainak eltanulásával is változik. A tér megjelení-

tésére alkalmazott ábrázolási sémák változására ugyanígy hatással van a gyerek környezeté-

ben élő idősebb testvér, a rajzolni tudó szülő is. A vizuális műveltség megalapozásának jelen-

tős állomása ez az időszak, amikor az érzékszerveik segítségével a környezet jelenségeinek a 

lehető legpontosabb megfigyelése zajlik. Ekkor fejleszthető leginkább a hétköznapi és a mű-

vészi vizuális közlések közötti azonosságok és különbségek felismerése és rendszerezése az 

életkornak megfelelő szinten. 

Az adott korosztály mindennapi digitális eszközfelhasználó. Ezért fontos a digitális képkészí-

tés lehetőségeivel, a gyerek környezetében egyre hangsúlyosabbá váló médiajelenségekkel 

iskolai keretek között zajló foglalkozás is. A valós anyagokhoz és eszközökhöz kötött alkotás 

motiválása, segítése, kiemelt tanítói feladat.  A 3-4. évfolyam tanulói egyre inkább képesek 
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tanulótársaik alkotásait értékelni. Fontos, hogy ez a képesség saját munkájuk értékelésében is 

megmutatkozzon, értéknek tekintsék a befejezett, kész alkotás létrehozását. 
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3. ÉVFOLYAM 

 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Óraszám: 26 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a tanév végére: 

− élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, formáz, épít; 

− korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszkö-

zökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, formáz, épít, és magyarázza azt; 

− rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 

készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, formáz, épít és a képet, tárgyat 

szövegesen értelmezi; 

− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 

szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összeha-

sonlít; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza 

és indokolja tetszésítéletét; 

− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, eljátszik, elmesél; 

− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.  

− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és 

élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramati-

kus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

− azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Változatos mesés térben játszódó magyar népmese (pl. Zöld Péter) különleges hely-

színének személyes vizuális megjelenítése különböző nézőpontok használatával, jel-

lemző szereplők papírból kivágott figuráinak elhelyezése saját alkotott térben (térábrá-

zolási-, emberábrázolási-, kifejező-, komponáló képesség fejlesztése Szemléltetésre 
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ajánlott képanyag: Hyeronymus Bosch: Zenészek pokla, Szinyei Merse Pál: Majális, 

Csontváry K. T.: Nagy Taormina, magyar népi építészet jellemző példáinak (paraszt-

ház, fa harangláb, székelykapu stb.) fotói. 

− Saját kitalált történet elmesélése, a történet inspirálta elképzelt terekről, egyszerű 

anyagok (pl. használt csomagolóanyag, természetben talált termények és termések, ta-

lált tárgyak) felhasználásával installáció készítése, díszletszerű tér berendezése a sze-

mélyes élmények bemutatása, kifejezése céljából, csoportmunkában is (térábrázolás- 

és tér rendezés képességeinek fejlesztése, kifejező képesség fejlesztése) Szemléltetésre 

ajánlott filmanyag: Kemény Henrik: Vitéz László. 

− Tanult mesék, mondák vagy zeneművek valós vagy kitalált szereplőinek (pl. lovag, 

Mátyás király, molnárlegény, komámasszony, "árgyélus kismadár", Hüvelyk Matyi) 

megformálása síkban vagy térben (pl. festmény, kollázs, papírmasé maszk, újrahasz-

nosítható anyagokból báb), a szereplők illusztratív bemutatása vagy dramatikus fel-

dolgozása érdekében csoportmunkában is (Emberábrázolás, differenciált arc- és kéz-

ábrázolás fejlesztése). 

− Mesék, gyermekirodalmi alkotások (pl. Magyar népmesék, Vuk, Pinokkió) és azok 

filmes vagy színházi adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott szö-

veghez és a vetített adaptációhoz kapcsolódó élmények megjelenítése és vizuális fel-

dolgozása különböző eszközökkel  (pl. rajz, festés, montázs). 

− Korábban megismert és feldolgozott szövegekhez, zeneművekhez (pl. gyermekregény, 

tananyagrészlet, népdal, mondóka) illusztráció készítése különböző vizuális eszközök-

kel síkban és térben (pl. rajz, festés, plasztika) a munkák szöveges értelmezésével. 

− Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, 

karakterének (pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és 

feldolgozása különböző játékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a 

jellemzők tudatosítása érdekében, és a tapasztalatok közös megbeszélésével. 

− Magyar népmesék, népballadák illusztratív megjelenítése jellegzetes magyar népvise-

leti elemek megfigyeléseinek felhasználásával 

− Élmények, elképzelt vagy hallott történetek, (pl. álmok, családi események, osztályki-

rándulás, szüret) részleteinek megjelenítése különböző vizuális eszközökkel (pl. grafi-

ka, festmény,), és kreatív történetalkotás az elkészült vizuális munkák segítségével (pl. 

nyitva hagyott történet befejezése, átírása) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Marc 

Chagall festményei, Vankóné Dudás Juli hagyományos népi életmódot bemutató 

festményei. 

− Saját és mások munkáinak, képeknek, vizuális alkotások szereplőinek szín-, fényhatás, 

kompozíció, kifejezőerő szerinti szöveges elemzése, összehasonlítása, a következteté-

sek szöveges megfogalmazásával és megvitatásával (befogadói és szövegalkotási ké-

pességek fejlesztése). 
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− Saját személyes történetek bemutatása érdekében valós hely, helyszín (pl. nagyszülők 

nyaralója, a település parkja, tópart, erdő, vegyesbolt, uszoda) megjelenítése különbö-

ző vizuális eszközökkel síkban és térben (pl. kollázs, vegyes technika, kréta, nyomat, 

mintázás, makett). 

− Grafikai felületet gazdagon tartalmazó grafika mintakincsének megfigyelése (pl. Van 

Gogh tollrajzai, Gyulai Líviusz grafikái), A gyűjtött minták felhasználása saját célú 

képalkotásban egyénileg vagy csoportmunkában. 

Fogalmak 

figurális alkotás, portré, képmező, kompozíció, karakter, hangulat, kollázs, montázs, képre-

gény, fikció, lényegkiemelés, karakter, gesztus, személyiségjegy, színhangulat, népviselet, 

parasztház, tornác, székelykapu 

 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a tanév végére: 

− a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

− egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

− adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, tér-

kép – készít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű, mindennapok során használt jelek (pl. közlekedési jelek, útjelzés, piktog-

ram, zenei kotta), kommunikációs szándékú vizuális közlések (pl. szórólap, óriáspla-

kát, reklámanyag) felismerése, megfigyelése, azonosítása és elemzése tanári segítség-

gel A tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban. 

− Egy valós vagy képzeletbeli tárgy vagy jelenség (pl. bűvös kocka, Gábor Áron réz-

ágyúja, János vitéz kardja, ünnepkörök, napfogyatkozás, Kis Hableány emberré válá-

sa) számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a kép és szöveg együttes alkalma-

zásával, a figyelem és érdeklődés felkeltése céljából. 

− Valós, mindennapi iskolai kommunikációs helyzetek érdekében a legfontosabb kom-

munikációs célt (pl. figyelem felkeltése, tájékoztatás, felhívás) érvényesítő síkbeli 

vagy térbeli vizuális megjelenés (pl. plakát, cégér, installáció) tervezése egyénileg és 

csoportmunkában is. 
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− A környezetünkben észlelhető változások (pl. nyári zápor, olvadás, penészedés), fo-

lyamatok (pl. palacsintasütés, építkezés), mozgások (pl. kerékpár, óra) vizuális megfi-

gyelése, értelmezése és a tapasztalatok és információk vizuális megjelenítése (pl. rajz-

sorozat, folyamatábra) a változás vagy folyamat időbeliségének hangsúlyozásával, 

csoportmunkában is. 

− Magyar mesékben, mondákban szereplő uralkodók címereinek, zászlóinak gyűjtése és 

a gyűjtemény bemutatása tabló, vagy prezentáció formájában. A gyűjtemény rajzos 

adatainak felhasználása kifejező jellegű képalkotásban. 

Fogalmak 

vizuális kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés, figyelemfelkeltés, piktogram, térkép, pla-

kát, idő, címer 

 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a tanév végére: 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, eljátszik, elmesél; 

− a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 

− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vi-

zuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

− azonosítja a gyerekeknek szóló, vagy fogyasztásra ösztönző, célzottan kommunikációs 

szándékú vizuális közléseket; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Kisgyerekeknek szóló mozgóképi közlések (pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének 

elemzése (pl. a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás) 

tanári segítséggel és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-

megnyugtató hangok gyűjtése, változatok újrajátszása). 

− Fogyasztásra ösztönző különböző reklámanyagok (pl. szórólap, óriásplakát, reklámúj-

ság, tv reklám) elemzése tanári segítséggel és a vizuális megjelenés áttervezése játékos 

feladatokban (pl. kommunikációs hatást erősítő vagy módosító céllal). 

− A saját médiahasználati szokások (pl. internet, televízió, rádió, mobiltelefon, könyv, 

videojáték) tanulmányozása különböző szempontok (pl. időtartam, tartalom, gyakori-

ság, résztvevők) alapján, és azok vizuális szemléltetése (pl. képes napirend, napló, fo-
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tósorozat). A tapasztalatok közös, reflektív megbeszélése, különös tekintettel a bizton-

ságos médiahasználat szabályaira. 

Fogalmak 

média, reklám, televíziós műsortípus, televíziós sorozat, ismeretterjesztő műsor 
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Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a tanév végére: 

− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 

szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összeha-

sonlít; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza 

és indokolja tetszésítéletét; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vi-

zuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Régi magyar gyerekfilmek (pl: Kemény kalap és krumpliorr) karakteres szereplőinek 

képi megjelenítése, történetiség, részlet ábrázolása, dramatikus előadása. 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, reklámfilm) hangok és a képek által 

közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélé-

sével. 

− Személyes vagy közösségi témához kapcsolódó történetek (pl. problémák az osztály-

ban, legjobb emlékeink) vizuális megjelenítése egyszerű digitális eszközökkel (pl. fo-

tósorozat, slideshow) az üzenet egyértelmű közvetítése érdekében csoportmunkában. 

− Történetek, mesék, népmesék (pl: Lázár Ervin A hazudós egér; A fába szorult hernyó, 

Az igazságtevő nyúl) képregényszerű ábrázolása, időrendiség, cselekmény megjelení-

tésével, különböző nézőpontokból való ábrázolással, kiemeléssel. 

Fogalmak 

nézőpont, cselekmény, főszereplő, mellékszereplő, fényhatás, megvilágítás 

 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a tanév végére: 

− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és 

élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 
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− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 

kötöz, fűz, mintáz; 

− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál; 

− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alap-

ján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, 

fest, formáz, épít; 

− gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszí-

tőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Eszközként használható egyszerű természeti formák és tárgyak (pl. régi konyhai esz-

közök, ritka szerszámok) elemző-értelmező rajza megfigyelés alapján, kiemelés nagyí-

tással. Rajzos használati utasítás készítése a természeti vagy mesterséges forma esetleg 

humorosnak ható, kitalált használati módjához. 

− Magyar népi cserépedények megfigyelése, következtetések megfogalmazása a formai 

jegyek alapján a használati módra (pl. vizes korsó, lábas, fazék, miskakancsó, butella). 

A megfigyelések rögzítése rajzban. A rajzok kreatív tovább alakítása szabad képalko-

tásban (Pl. miskakancsó megfigyelés utáni rajza alapján “miskakancsó családjának” 

megjelenítése). 

− Korong nélkül készülő, adott funkcióra alkalmas egyszerű agyagedény készítése az al-

kalmazott technikából adódó önálló tervezés alapján (pl. homokedény, könyökedény,  

− Lakóhelyük (vagy egy meghatározott magyar tájegység) jellemző, hagyományos díszí-

tőművészetének mintakincsét megismerve saját készítésű agyagtárgy díszítő motívu-

mának tervezése. A kivitelezés technikai lehetőségeinek megismerése után a formá-

hoz, funkcióhoz leginkább alkalmas díszítmény kiválasztása és kivitelezése. 

− Hulladékanyagokból új funkcióval bíró tárgyak tervezése, kivitelezése valós vagy el-

képzelt funkció teljesítése érdekében (pl: flakonokból és egyéb kiegészítő elemekből 

fantasztikus járművek tervezése, modellezése). 

− Magyar népi ünnepkör iskolai bemutatásához (pl. Betlehemezés, Csillagjárás, Kisze 

hajtás stb.) átéléséhez néprajzi dokumentáció (fotó, film) megismerésével hitelességre 

törekvő kellékek, jelmezek készítése csoportmunkában. 

Fogalmak 

tárgytervezés, csomagolás, használati tárgy-dísztárgy, vizuális ritmus, formai egyszerűsítés, 

népi cserépedény, hímzésminta 

 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 

Óraszám: 14 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a tanév végére: 

− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és 

élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alap-

ján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, 

fest, formáz, épít; 

− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 

kötöz, fűz, mintáz; 

− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, tér-

kép – készít; 

− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Évszakoknak megfelelően természeti formákból való kép- és tárgyalkotás (pl. ősz: 

őszi terméslények, termésbábok levelekből, tárgyalkotás őszi termésekből (koszorú, 

füzér); tél: tobozokból karácsonyfa, betlehemi figurák készítése, hóvár, hószobor épí-

tése; tavasz: virágtündérek, virágbábok, koszorúk, virágszőnyeg). 

− Valós vagy képzeletbeli természetes terek (pl. barlang, tisztás, víz alatti világ) külön-

böző épületek (pl. hagyományos parasztház, színház, uszoda, templom, fészer) csopor-

tosítása különböző szempontok szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, 

kor, díszítmény), a különböző épülettípusok legfontosabb jellemzőinek összehasonlí-

tása és rendezése érdekében. 

− Példák gyűjtése és elemzése tanári segítséggel eltérő érzelmi hatást kiváltó (pl. hét-

köznapi, ünnepélyes, titokzatos, rideg, félelmetes, vidám) épített terekről (pl. temp-

lom, iroda, park, szoba, lift, zuhanyfülke, labirintus). A tapasztalatok beépítése a sze-

mélyes élményeket és történeteket bemutató alkotó feladatokba. 

− Ismert funkció (pl. lakás, iskola, orvosi rendelő, mozi) saját ötlet alapján elképzelt vál-

tozatának megtervezése, elkészítése makettben, az elkészült makettekből közösen te-

lepülésszerkezet (pl. falu, városrész) kialakítása, egyszerű „terepasztal” megépítése, 

csoportmunkában. 
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− Magyar népi építészet legjellemzőbb sajátosságainak megismerése, makettépítés vál-

tozatos anyagokból (pl. karton, agyag, természetben talált anyagok) egyéni- és cso-

portmunkában. 

− Kiállítás, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, tájház felkeresése során vázlatrajzok ké-

szítése a hagyományos magyar népi élet belső tereiről, berendezési tárgyairól. A konk-

rét kiállítás élményéhez köthető tárgyalkotás. 

− Magyarország építészetének megismerése érdekében adott funkciójú épületek (hidak, 

tornyok, kastélyok stb.) képeinek gyűjtése, a képi információk felhasználása sík- vagy 

térbeli alkotásban, egyénileg vagy csoportmunkában (pl. kifejező képalkotás valós 

magyar építmény témájában). 

− Magyar nemzeti jelképpé vált épületek és műalkotások (pl. Országház, debreceni 

Nagytemplom, Szabadságszobor, Budai vár épületegyüttese stb.) megismerése. 

Fogalmak 

építmény, épület, település, nézet: felül-, alul-, oldalnézet, alaprajz, parasztház 

 

4. ÉVFOLYAM 

 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

− korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális eszkö-

zökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és magya-

rázza azt; 

− rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 

készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a 

képet, tárgyat szövegesen értelmezi; 

− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

− saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 

szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összeha-

sonlít; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza 

és indokolja tetszésítéletét; 

− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti. 
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− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és 

élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramati-

kus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

− azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Változatos mesés térben játszódó magyar népmese (pl. Zöld Péter) különleges hely-

színének személyes vizuális megjelenítése különböző nézőpontok használatával, jel-

lemző szereplők papírból kivágott figuráinak elhelyezése saját alkotott térben (térábrá-

zolási-, emberábrázolási-, kifejező-, komponáló képesség fejlesztése Szemléltetésre 

ajánlott képanyag: Hyeronymus Bosch: Zenészek pokla, Szinyei Merse Pál: Majális, 

Csontváry K. T.: Nagy Taormina, magyar népi építészet jellemző példáinak (paraszt-

ház, fa harangláb, székelykapu stb.) fotói. 

− Saját kitalált történet elmesélése, a történet inspirálta elképzelt terekről, egyszerű 

anyagok (pl. használt csomagolóanyag, természetben talált termények és termések, ta-

lált tárgyak) felhasználásával installáció készítése, díszletszerű tér berendezése a sze-

mélyes élmények bemutatása, kifejezése céljából, csoportmunkában is (térábrázolás- 

és tér rendezés képességeinek fejlesztése, kifejező képesség fejlesztése) Szemléltetésre 

ajánlott filmanyag: Kemény Henrik: Vitéz László. 

− Tanult mesék, mondák vagy zeneművek valós vagy kitalált szereplőinek (pl. lovag, 

Mátyás király, molnárlegény, komámasszony, "árgyélus kismadár", Hüvelyk Matyi) 

megformálása síkban vagy térben (pl. festmény, kollázs, papírmasé maszk, újrahasz-

nosítható anyagokokból báb), a szereplők illusztratív bemutatása vagy dramatikus fel-

dolgozása érdekében csoportmunkában is (Emberábrázolás, differenciált arc- és kéz-

ábrázolás fejlesztése). 

− Mesék, gyermekirodalmi alkotások (pl. Magyar népmesék, Vuk, Pinokkió) és azok 

filmes vagy színházi adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott szö-

veghez és a vetített adaptációhoz kapcsolódó élmények megjelenítése és vizuális fel-

dolgozása különböző eszközökkel  (pl. rajz, festés, montázs). 

− Korábban megismert és feldolgozott szövegekhez, zeneművekhez (pl. gyermekregény, 

tananyagrészlet, népdal, mondóka) illusztráció készítése különböző vizuális eszközök-
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kel síkban és térben (pl. rajz, festés, fotó, plasztika) a munkák szöveges értelmezésé-

vel. 

− Saját irodalmi és filmes élményekből származó szereplők jellemzőinek, érzelmeinek, 

karakterének (pl. gesztusok, viselkedés, öltözék, személyes tárgyak) megfigyelése és 

feldolgozása különböző játékos (pl. dramatikus, vizuális) feladatokban a karakter és a 

jellemzők tudatosítása érdekében, és a tapasztalatok közös megbeszélésével. 

− Adott álló- vagy mozgóképi megjelenések (pl. festmény: Csók István : Szénagyűjtők, 

grafika: M. C. Escher Mozaik, emberábrázolást nem tartalmazó részlete, fotó, képre-

gény, társak munkái) egyéni elképzelés szerinti átértelmezése (pl. más napszakban, 

más évszakban, más helyszínen, más szereplőkkel, más hangulati elemekkel, színát-

írással). 

− Élmények, elképzelt vagy hallott történetek, (pl. álmok, családi események, osztályki-

rándulás, szüret) részleteinek megjelenítése különböző vizuális eszközökkel (pl. grafi-

ka, festmény, nyomat, fotó), és kreatív történetalkotás az elkészült vizuális munkák 

segítségével (pl. nyitva hagyott történet befejezése, átírása) Szemléltetésre ajánlott 

képanyag: Marc Chagall festményei, Vankóné Dudás Juli hagyományos népi életmó-

dot bemutató festményei. 

− Karakteres fekete fehér művészfotók megfigyelése alapján a látott személyre vonatko-

zó információk, jellemzők megfogalmazása játékos, találgatásra alapuló formában (pl. 

életkor, foglalkozás, kedvenc étel, fontos tárgy) Az élmények vizuális megjelenítése 

(pl. portrérajz, fotómanipuláció, kollázs) a legfontosabb jellemzők (pl. külső-belső tu-

lajdonság, öltözet, attribútum) minél pontosabb bemutatása érdekében Szemléltetésre 

ajánlott képanyag: Kunkovács László: Pásztoremberek, Robert Capa fotói. 

− Saját és mások munkáinak, képeknek, vizuális alkotások szereplőinek szín-, fényhatás, 

kompozíció, kifejezőerő szerinti szöveges elemzése, összehasonlítása, a következteté-

sek szöveges megfogalmazásával és megvitatásával (befogadói és szövegalkotási ké-

pességek fejlesztése). 

− Játékélmények játékos vizuális és dramatikus feldolgozása (pl. digitális játék síkbeli 

vagy térbeli társasjátékká alakítása, szabályrendszerek kidolgozása és átdolgozása) 

− Grafikai felületet gazdagon tartalmazó grafika mintakincsének megfigyelése (pl. Van 

Gogh tollrajzai, Gyulai Líviusz grafikái), alapján rajzolt gyűjtemény készítése egyéni-

leg, vagy csoportban. A gyűjtött minták felhasználása saját célú képalkotásban egyéni-

leg vagy csoportmunkában. 

Fogalmak 

figurális alkotás, portré, képmező, kompozíció, karakter, hangulat, kollázs, montázs, képre-

gény, fikció, lényegkiemelés, karakter, gesztus, személyiségjegy, színhangulat, népviselet, 

parasztház, tornác, székelykapu 

 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
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Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 

segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

− egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 

− pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit; 

− adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában; 

− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, tér-

kép – készít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Egyszerű, mindennapok során használt jelek (pl. közlekedési jelek, útjelzés, piktog-

ram, zenei kotta), kommunikációs szándékú vizuális közlések (pl. szórólap, óriáspla-

kát, reklámanyag) felismerése, megfigyelése, azonosítása és elemzése tanári segítség-

gel A tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban. 

− Egy valós vagy képzeletbeli tárgy vagy jelenség (pl. bűvös kocka, Gábor Áron réz-

ágyúja, János vitéz kardja, ünnepkörök, napfogyatkozás, Kis Hableány emberré válá-

sa) számára plakát, szórólap tervezése, kivitelezése a kép és szöveg együttes alkalma-

zásával, a figyelem és érdeklődés felkeltése céljából. 

− Valós, mindennapi iskolai kommunikációs helyzetek érdekében a legfontosabb kom-

munikációs célt (pl. figyelem felkeltése, tájékoztatás, felhívás) érvényesítő síkbeli 

vagy térbeli vizuális megjelenés (pl. plakát, cégér, installáció) tervezése egyénileg és 

csoportmunkában is. 

− A környezetünkben észlelhető változások (pl. nyári zápor, olvadás, penészedés), fo-

lyamatok (pl. palacsintasütés, építkezés), mozgások (pl. kerékpár, óra) vizuális megfi-

gyelése, értelmezése és a tapasztalatok és információk vizuális megjelenítése (pl. fotó-

sorozat, film, ) a változás vagy folyamat időbeliségének hangsúlyozásával, csoport-

munkában is. 

− Valós vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának, történéseinek képes és 

szöveges bemutatása (pl. Rumini térképe, Ph. Fogg úr 80 napos útinaplója, egy sark-

kutató forgatókönyve, útifilm az osztálykirándulásról), különböző cél (pl. tájékoztatás, 

dokumentálás, szórakoztatás) hangsúlyozásával. 

Fogalmak 

vizuális kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés, figyelemfelkeltés, piktogram, térkép, pla-

kát, idő, címer  
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Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk  

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

− valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, 

fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

− a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 

− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vi-

zuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

− azonosítja a gyerekeknek szóló, vagy fogyasztásra ösztönző, célzottan kommunikációs 

szándékú vizuális közléseket; 

− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 

− adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Kisgyerekeknek szóló mozgóképi közlések (pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének 

elemzése (pl. a kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás) 

tanári segítséggel és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. félelmetes-

megnyugtató hangok gyűjtése, változatok újrajátszása). 

− Fogyasztásra ösztönző különböző reklámanyagok (pl. szórólap, óriásplakát, reklámúj-

ság, tv reklám) elemzése tanári segítséggel és a vizuális megjelenés áttervezése játékos 

feladatokban (pl. kommunikációs hatást erősítő vagy módosító céllal). 

− A saját médiahasználati szokások (pl. internet, televízió, rádió, mobiltelefon, könyv, 

videojáték) tanulmányozása különböző szempontok (pl. időtartam, tartalom, gyakori-

ság, résztvevők) alapján, és azok vizuális szemléltetése (pl. képes napirend, napló, fo-

tósorozat). A tapasztalatok közös, reflektív megbeszélése, különös tekintettel a bizton-

ságos médiahasználat szabályaira. 

Fogalmak 

média, reklám, televíziós műsortípus, televíziós sorozat, ismeretterjesztő műsor 

 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vi-

zuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

− időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 

− saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 

− adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít. 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után önállóan megfogalmazza 

és indokolja tetszésítéletét; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Optikai különlegességek, lehetetlenségek (pl. „Nagyobb vagyok, mint egy fa”, „El-

vesztettem a fejemet”) létrehozása egyszerű digitális technikával (pl. fotó, film), és a 

tapasztalatok szóbeli megbeszélésével, csoportmunkában 

− Személyes vagy közösségi témához kapcsolódó történetek (pl. problémák az osztály-

ban, legjobb emlékeink) vizuális megjelenítése egyszerű digitális eszközökkel (pl. fo-

tósorozat, slideshow) az üzenet egyértelmű közvetítése érdekében csoportmunkában. 

− Történet egyetlen vizuális vagy egyéb eleméből kiindulva (pl. képkocka, főszereplő 

karakterének leírása, regény rövid részlete) saját történet kitalálása és vizuális megje-

lenítése (pl. képregény, fotósorozat, rövidfilm) a történet időbeliségének érzékeltetése 

érdekében. 

Fogalmak 

nézőpont, cselekmény, főszereplő, mellékszereplő, fényhatás, megvilágítás 
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Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak  

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és 

élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 

− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 

kötöz, fűz, mintáz; 

− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál; 

− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alap-

ján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, 

fest, nyomtat, formáz, épít; 

− gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar díszí-

tőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Eszközként használható egyszerű természeti formák és tárgyak (pl. régi konyhai esz-

közök, ritka szerszámok) elemző-értelmező rajza megfigyelés alapján, kiemelés nagyí-

tással. Rajzos használati utasítás készítése a természeti vagy mesterséges forma esetleg 

humorosnak ható, kitalált használati módjához. 

− Korong nélkül készülő, adott funkcióra alkalmas egyszerű agyagedény készítése az al-

kalmazott technikából adódó önálló tervezés alapján (pl.papírhenger oldalához csigák-

ból épített, kész edény üregébe préselve). 

− Tárgytervezés, tárgyalkotás, vagy meglévő tárgy átalakítása (pl. öltözet kiegészítő, já-

ték) hagyományos kézműves technikákkal (pl. nemezelés, fonás, hímzés, batikolás, 

agyagozás). 

− Lakóhelyük (vagy egy meghatározott magyar tájegység) jellemző, hagyományos díszí-

tőművészetének mintakincsét megismerve saját készítésű agyagtárgy díszítő motívu-

mának tervezése. A kivitelezés technikai lehetőségeinek megismerése után a formá-

hoz, funkcióhoz leginkább alkalmas díszítmény kiválasztása és kivitelezése. 

− Csomagolás tervezése, kivitelezése valós vagy képzeletbeli tárgy, dolog (pl. mobiltele-

fon, szemüveg, sütemény, hétmérföldes csizma, élet vize) számára a tárgy legfonto-

sabb sajátosságainak (pl. forma, anyag) megtartásával és vizuális érzékeltetésével. 

− Dramatikus játékhoz jelmezek és kellékek készítése önállóan vagy csoportmunkában. 

Különböző anyagok szakszerű összeépítése (pl. ragasztás, kötözés, varrás, dróttal). 
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− Magyar népi ünnepkör iskolai bemutatásához (pl. Betlehemezés, Csillagjárás, Kisze 

hajtás stb.) átéléséhez néprajzi dokumentáció (fotó, film) megismerésével hitelességre 

törekvő kellékek, jelmezek készítése csoportmunkában. 

Fogalmak 

tárgytervezés, csomagolás, használati tárgy-dísztárgy, vizuális ritmus, formai egyszerűsítés, 

népi cserépedény, hímzésminta 

 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 

készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 

magyarázza; 

− elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű esz-

közöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és 

élményeit szövegesen megfogalmazza; 

− képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 

− különböző alakzatokat, motívumokat, egyszerű vizuális megjelenéseket látvány alap-

ján, különböző vizuális eszközökkel, viszonylagos pontossággal megjelenít: rajzol, 

fest, nyomtat, formáz, épít; 

− alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 

kötöz, fűz, mintáz; 

− adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 

− saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, tér-

kép – készít; 

− különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Évszakoknak megfelelően természeti formákból való kép- és tárgyalkotás (pl. ősz: 

őszi terméslények, termésbábok levelekből, tárgyalkotás őszi termésekből (koszorú, 

füzér); tél: tobozokból karácsonyfa, betlehemi figurák készítése, hóvár, hószobor épí-

tése; tavasz: virágtündérek, virágbábok, koszorúk, virágszőnyeg). 

− Valós vagy képzeletbeli természetes terek (pl. barlang, tisztás, víz alatti világ) külön-

böző épületek (pl. hagyományos parasztház, színház, uszoda, templom, fészer) csopor-

tosítása különböző szempontok szerint (pl. rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, 
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kor, díszítmény), a különböző épülettípusok legfontosabb jellemzőinek összehasonlí-

tása és rendezése érdekében. 

− Példák gyűjtése és elemzése tanári segítséggel eltérő érzelmi hatást kiváltó (pl. hét-

köznapi, ünnepélyes, titokzatos, rideg, félelmetes, vidám) épített terekről (pl. temp-

lom, iroda, park, szoba, lift, zuhanyfülke, labirintus). A tapasztalatok beépítése a sze-

mélyes élményeket és történeteket bemutató alkotó feladatokba. 

− Adott, környezet (erdő, vízpart, park) átalakítására, új funkcióval való megtöltésére 

(pl. fantasztikus kalandpark) terv, makett készítése berendezéssel egyéni vagy cso-

portmunkában. 

− Kiállítás, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, tájház felkeresése során vázlatrajzok ké-

szítése a hagyományos magyar népi élet belső tereiről, berendezési tárgyairól. A konk-

rét kiállítás élményéhez köthető tárgyalkotás. 

− Magyarország építészetének megismerése érdekében adott funkciójú épületek (hidak, 

tornyok, kastélyok stb.) képeinek gyűjtése, a képi információk felhasználása sík- vagy 

térbeli alkotásban, egyénileg vagy csoportmunkában (pl. legtöbb terhet elbíró híd épí-

tése csoportban, adott távolságú “szakadék” fölé két a/3-as műszaki rajzlapból, a leg-

magasabb torony felépítése egy rajzlapból. 

− Magyar nemzeti jelképpé vált épületek és műalkotások (pl. Országház, debreceni 

Nagytemplom, Szabadságszobor, Budai vár épületegyüttese stb.) megismerése. 

Fogalmak 

építmény, épület, település, nézet: felül-, alul-, oldalnézet, alaprajz, parasztház 

 

 

 

HELYI TANTERV 
 

 

TESTNEVELÉS 

3-4. ÉVFOLYAM 
 



 

1543 

 

 

 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 
2020. szeptember 1.



 

1544 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS 

Kerettanterv javasolt óraszámai 3-4. osztály számára 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok- prevenció és relaxáció 26 

Kúszások és mászások 26 

Járások, futások 36 

Szökdelések, ugrások 26 

Dobások, ütések 20  

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 36  

Labdás gyakorlatok 26 

Testnevelési és népi játékok 32 

Küzdőfeladatok és játékok 30 

Foglalkozások alternatív környezetben 46 

Úszás 36 

 

Helyi tanterv (heti 5 óra) 

 

Témakör neve 3. évf. 4. évf. 

Gimnasztika és rendgyakorlatok- prevenció és relaxáció 13  13 (2) 

Kúszások és mászások 13 13 

Járások, futások 18 (2) 18 

Szökdelések, ugrások 13 (3) 13 

Dobások, ütések 10  10 (2) 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 18 18 

Labdás gyakorlatok 13  13 (3) 

Testnevelési és népi játékok 16  16 (3) 

Küzdőfeladatok és játékok 15 (5) 15 

Foglalkozások alternatív környezetben 23 23  

Úszás 18 18 

Összesen 180 180 
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TESTNEVELÉS  

3-4. évfolyam 
A korosztályra továbbra is jellemző, hogy a különböző kognitív és affektív területek fejlődése 

a nagymértékű mozgásszükségletben is kifejeződik. A tanuló az előző időszakhoz képest már 

kialakult szokásrenddel rendelkezik, magabiztosabban mozog az oktatási környezetben, ér-

telmi képességei jelentősen javultak. Az időszak fő célja, hogy átvezesse a diákokat a moz-

gásműveltség különböző sportágakban testet öltött formáinak elsajátításához. 

Az alapmozgásoknál az egyszerű futó-ugró-dobó gyakorlatokban megjelennek azok a jelleg-

zetes technikai elemek, amelyek a későbbiekben egy-egy összetettebb mozgás vezető művele-

tét alkotják. A gyakorlás során egyre nagyobb szerep jut az önálló csapatokban, csoportokban 

történő foglalkoztatásnak. A fejlesztésnek meghatározó formája a Kölyökatlétikában kialakí-

tott többállomásos feladatrendszer. 

A testnevelési és népi játékok továbbra is kiemelten fontosak. A szabályaik gazdagodnak, 

térbeli, időbeli kiterjedésük növekszik, illetve kiegészülnek az egyes labdajátékok egyszerűsí-

tett, könnyített formáival, például a szivacskézilabdával, a zsinórlabdával, a mini kosárlabdá-

val. A tanulók tevékenységét egyre kevésbé az öncélúság, mindinkább a kooperativitás igé-

nye, a társakkal történő együttműködés lehetőségének felismerése jellemzi. A csapatalakítá-

soknál – a tanulói esélyegyenlőség figyelembevételével – teret kap az önállóság. 

A torna mozgásanyagát megalapozó egyszerű mozgásformák szenzitív időszaka ez. A gurulá-

sok, fordulatok, forgások, támasz- és függőhelyzetek, valamint az egyensúlyi elemek könnyen 

taníthatók, a kedvező testarányok, a relatíve kis testtömeg, illetve az ízületi rendszer plaszti-

kussága révén könnyen taníthatók. Ennek eredményeként a későbbiekben jelentkező termé-

szetes gátlások mértéke jelentősen csökkenthető. 

A küzdőgyakorlatokra továbbra is a játékos formájú társas küzdelmek jellemzőek, közvetlen 

és pillanatnyi kontaktussal, melyek kiválóan fejlesztik az egyensúlyozás, a tér és távolság 

érzékelés képességét, valamint a ritmusképességet. Emellett az asszertivitás megőrzése és 

fejlesztése mellett továbbra is kiemelten fontos a társak tisztelete, megbecsülése, egymás el-

fogadása. 

A megfelelő vízbiztonság kialakítása után ebben a szakaszban nyílik lehetőség a tanulók szá-

mára kedvező úszásnem(ek) megtanítására, megtanulására és egyben kondicionális eszköz-

ként történő felhasználására. 

A 3–4. évfolyamon, a prevenciós szemlélet megvalósításaként, fokozottan ügyelni kell a 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gimnasztikai gyakorlatok rendszeres 

alkalmazására, a törzsizomzat erősítését elősegítő utánzó természetes mozgások beépítésére a 

különböző témakörök tartalmi elemeibe. 

A gyógytestnevelés testgyakorlatainak végrehajtása során a tanulókban kialakul a korrekciós 

gimnasztika gyakorlatok precíz, pontos végrehajtása iránti igény. Emellett tudatosul, hogy 

mely testgyakorlatok segítik, illetve gátolják elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megvál-

toztatását. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 
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− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja ér-

zelmi-akarati erőfeszítéseit; 

− a sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag 

önálló és tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvésso-

rok kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 

 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, társak mozgásához 

igazított sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− különböző mozgásai jól koordináltak, a hasonló mozgások szimultán és egymást köve-

tő végrehajtása jól tagolt. 

 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben; 

− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító részt-

vevő; 

− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű ma-

gatartás alapvető szabályait. 

 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget 

kér; 

− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 

− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt 

– mozgásanyagát; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen 

végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget 

tenni egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 

 

 

3. évfolyam 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának ismerete 

 2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő, pontos és rendszeres kivitelezése. 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszergyakorlatokkal 

 A biológiailag helyes testtartást és testsémát kialakító gyakorlatok végrehajtása önállóan 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehaj-

tása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

 A szervezet általános bemelegítését szolgáló gyakorlatok megismerése 

 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok zenére 
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FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok, oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat, botgyakorlat, 

babzsákgyakorlat, labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban köz-

lés, bemutatás, bemutattatás. 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják 

azokat a gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük 

pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a 

biológiailag helyes testtartás kialakításához. 

 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kúszások, mászások alapvető balesetmegelőzési szabályainak következetes ismerete, 

betartása 

 Utánzó mozgások játékos formában, különböző tornaszereken 

 A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

 Izomerő- és mozgáskoordináció-fejlesztés mászó feladatokkal 

 Különböző vízszintes tornaszereken, rézsútos felületen és/vagy függőleges irányba történő 

kúszások, mászások 

 Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával, különböző tornaszere-

ken 

 Akadálypályák leküzdése 

 Egyéni, páros és csapatversenyek, játékok 

 Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó-mászó feladatokkal, játékos formában, 

különböző tornaszereken 

 

FOGALMAK 

függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, csapatfeladatok, mászás fel-le 

A gyógytestnevelés-órán a kúszások és mászások mozgásanyagából a tanulók képességeihez 

mérten összetett gyakorlatsorokat alakíthatunk ki akadálypályák segítségével, vagy különböző 

szerekkel, illetve társsal vagy társakkal együtt alkalmazva, a törzsizomzat megerősítéséhez. 

 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18(+2) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Járások előre, hátra, oldalra és váltakozó irányokba, vegyes kartartásokban 

 Járások egyensúlyvesztő feladatokkal (támadójárás, járás törzsfordításokkal, előre és ol-

dalra hajlításokkal) 

 Járások lábujjhegyen, különböző irányba és forgás közben 

 A Kölyökatlétika eszközeivel futófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Saroklendítés, térdemelés futás közben síkon és kis akadályok felett, előre, hátra és oldalra 

karkörzésekkel kombinálva 

 Oldalazó futás keresztlépésekkel, szimmetrikus kartartásokkal 

 Sor- és váltóversenyek, szemből, hátulról és váltózónából történő váltással különböző 

feladatokkal kombinálva 

 Futások 6-7 m-re elhelyezett akadályok felett 

 Állórajt kisebb távolságra különböző hangjelekre, érintésre, vizuális jelekre indulással 

 Folyamatos futás különböző terepen és feladatokkal játékos formában 

 Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal, fordulatokkal és íven, állandó 

vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal 

 Futások párban és csoportban tempótartással és -váltással, gyors irány- és sebességváltás-

sal fogó- és kidobójátékok közben 

 Folyamatos futások 5-6 percen keresztül 

 Vivóállás kialakítása, előre hátra lépés szabályai 

 Támadó mozgás lábmunkájának megtanulása, alkalmazása. 

 

FOGALMAK 

futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta 

futás, oldalazó futás, keresztlépés, vivó alapállás/vivóállás. 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell 

a tanulók állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozá-

suk, illetve betegségük szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakor-

latok esetében. 

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 (+ 3) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel ugró és szökdelő feladatok önálló gyakorlása 

 Indiánszökdelés ellentétes és azonos karlendítéssel, sasszé és oldalazó szökdelések páros 

karlendítésekkel 

 Ritmusra végrehajtott szökdelések helyben 2-4 lábhelyzet váltogatásával, páros zárt ugró-

kötélhajtás közben 

 Szökdelések helyváltoztatás közben előre, oldalra, hátra, meghatározott területre különbö-

ző variációkban (sportlétra gyakorlatanyaga) 

 Elugrások páros lábon és egy lábon akadályok nélkül, illetve 20-30 cm-es akadályokra 

(zsámolyra) fel és le, valamint átugorva 8-10 ismétléssel 

 Távolugrás rövid lendületből: maximum 10 m-es nekifutásból egy lábról elugrás 60 cm-es 

ugrósávból szivacsba vagy homokgödörbe érkezéssel guggolásba 

 Magasugrás szemből és oldalról, 3-5 lépés lendületszerzéssel történő felugrások egy lábról 

növekvő magasságra 

 Páros lábról felugrás helyből és 1-2 lépés nekifutásból céltárgy elérésére törekedve 

 Bal-láb utánaülés-kitörés és az ugrások megtanulása, gyakorlása 

 Tőrrel is végezhető szökdeléses feladatok 

 Koordinációs létrán végrehajtható ugrások, szökdelések gyakorlása, a tanult lábmunkák 

ismétlésére, rögzítésére. 
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lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, 

elugró láb, lendítő láb, átlépő technika, kísérletszám. 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén diffe-

renciált, egyénre szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesz-

tését. 

 

TÉMAKÖR: Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel dobófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Különböző labdák mozgatása kézben, átadása kézből kézbe társnak 

 Labda gurítása társnak különböző testhelyzetekben, egy és két kézzel 
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 Testtömeghez igazodó súlyú, de változó méretű labdák lökése, hajítása, vetése ülésből, 

térdelésből, állásból két majd egy kézzel, társhoz vagy célra 

 A labda biztonságos elkapása vagy sebességének csökkentése párban, csoportban, csapat-

ban, pontszerző versengések közben 

 Kislabda hajítása harántterpeszből, majd maximum 5 m lendületszerzésből célra és távol-

ságra 

 Füles labda, gumidiszkosz, szoknyás labda, karika vetése egy kézzel oldal- és harántter-

peszből célra 

 Megfelelő labda pattintása különböző ütőkkel, labda vezetése, átadása, célra ütése 

 Floorball ütésmozdulatainak gyakorlása 

 Egy választott ütős sportág játékszerű gyakorlása 

 Sor- és váltóversenyek különböző dobó- és ütőfeladatokkal kombinálva 
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egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolság-

becslés, tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése. 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát do-

bások, ütések elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgás-

műveltség kialakítása. Ajánlott a különböző ütős sportok adaptált alkalmazása. 

 

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensú-

lyozási képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tér-, izom- és egyensúlyérzék további fejlesztése 

 A helyes testtartás tudatosítása és az esztétikus mozgásvégrehajtás igényének kialakítása 

 Az önfegyelem megteremtése a saját gátlások legyőzésében 

 A mozgásritmus térbeli, időbeli és dinamikai jellemzőinek kialakítása 

 Gurulóátfordulások végrehajtása kiinduló helyzet nehezítésével 

 Zsugorfejállás elsajátítása 

 Kézállási kísérletek végrehajtása falnál segítséggel 

 Kézenátfordulás oldalra kísérletek végrehajtása 

 Egyszerű támaszugrások és függőleges repülés végrehajtása 

 Akadálypályák leküzdése térben és időben bővülő feladatokkal 
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 Egyszerű támaszgyakorlatok kivitelezése talajon, tornapadon, zsámolyon, ugrószekré-

nyen, bordásfalon és más, támaszhelyzetet biztosító tornaszeren 

 Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba, akadályokon történő haladással, fel- 

és lelépéssel, állandó és változó támasztávolságokkal, egyenletes és változó sebességgel, 

ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban, hordással vagy anélkül 

 Egyensúlyozási gyakorlatok biztonságos végrehajtása helyben és helyzetváltoztatásokkal 

és különböző kartartásokkal, talajra rajzolt vonalon helyváltoztatással és eltérő irányokba, 

valamint tornaszereken, a munkafelület folyamatos szűkítésével 

 Függőgyakorlatok végrehajtása tornaszereken, természetes akadályokon 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) elsajátítása 

 Összerendezett, alkalmazkodó mozgások folyamatos végrehajtása akadálypálya leküzdése 

során 

 Egyéni, páros, társas egyensúly és gúla jellegű gyakorlatok végrehajtása 

 A tanult elemek, gyakorlatok célszerű összehangolása, alkalmazása változó feltételek kö-

zött 

 Az ízületi mozgékonyság képességének fejlesztése és az ellazulási készség kialakítása 
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tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézenátfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldal-

spárga, híd, bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gya-

korlatok nélkül a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával, a törzs-

izomzat fejlesztése révén pozitív változások érhetők el az egészségi állapotban. 

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betar-

tása 

 A helyben és haladással, kézzel és lábbal történő labdavezetési módok végrehajtása stati-

kus helyzetű és dinamikusan változó mozgást végző akadályok vagy társak figyelembevé-

telével 

 A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, egy- és kétkezes gurítási, dobási, 

valamint a lábfej különböző részeivel rúgási feladatok mozgó társ vagy társak bevonásá-

val különböző irányokba 

 Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe 

vagy változó irányokba 

 A labdaérzéket fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, 

csoportos versengések mellett az időkényszer melletti feladatmegoldások bekapcsolása 

 A labdás alaptechnikák fejlesztése, alkalmazó gyakorlása párhuzamos, a figyelem meg-

osztását szükségessé tevő feladatmegoldások bevonásával (idő- és térbeli szerkezeti össze-

tevők, az energiabefektetés variálásával) 

 Dobások, rúgások helyből statikus helyzetű vagy dinamikusan változó mozgást végző 

célfelületre 
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belső, külső, teljes csüd, dekázás, alkalmazkodás, figyelemmegosztás, társak megjátszása, 

alacsony és magas labdavezetés, szemkontaktus, érintőfelület 
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A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozá-

sok, betegségek javulását elősegíti az izomzat, a motoros képesség fejlesztése. Azon labdás 

testnevelési és sportjátékok megismerése, elsajátítása történik meg, amelyeket a tanuló a be-

tegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is gyakorolhat. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgás-

formákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következe-

tes betartása 

 Dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen egyszerű fogó- és futójátékok által a 

játéktér határainak érzékelése 

 A végtagok helyzetváltoztatásának, az izmok feszültségi állapotának, a test érzékelésének 

fejlesztése, az egyensúlyozó képesség fejlesztése, szoborjátékokkal, utánzó játékokkal, 

egyéb népi játékokkal, valamint változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és 

csoportos játékok által 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgá-

sokra, ütésekre épülő – változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó célzó játékok 

rendszeres alkalmazása egyéni, páros és csoportos formában 

 A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok 

(pl. váltó- és sorversenyek, társkimentő fogójátékok) által 

 A támadó és védő szerepek kialakítását elősegítő páros és csoportos versengő játékok 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyé-

nileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökken-

tésére időkényszer bekapcsolásával 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 
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támadó és védő szerep, pontszerző játék, célzó játék, kisjátékok, célfelület, együttműködés, 

csapatszellem 
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A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek 

alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és 

testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 (+5) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-

megelőzési szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet való-

sít meg. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása (tőr, pást) 

 A bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását előse-

gítő páros, csoportos és csapat jellegű játékok, valamint kooperatív jellegű képességfej-

lesztő feladatok gyakorlása 

 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, kiemelésekre épülő páros, csoportos és csapat 

jellegű küzdőjátékok gyakorlása különböző kiinduló helyzetekből, a test különböző része-

ivel, eszközökkel vagy anélkül 

 Távolság- és térérzékelés fejlesztését segítő páros feladatok, játékok szerrel és szer nélkül 

pillanatnyi kontaktus kialakításával 

 Ritmusképesség fejlesztését célzó küzdőfeladatok és játékok gyakorlása pillanatnyi kon-

taktus kialakításával 
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ellenfél tisztelete, felelősség, tompítás, esések, asszertivitás, önvédelem, menekülés, önura-

lom, kitartás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat egészségi állapotával kapcsolatban nem 

ellenjavallt küzdőfeladatokat és játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. 

A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát 

mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben (uszoda, vívóterem) 

történő alkalmazására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak, valamint a szabad-

ban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak következetes betartása 

 A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak tudatosítása  

 A szabadban végezhető népi játékok, a téli és nyári testgyakorlatok lehetőségei ismereté-

nek bővülése (ugrókötél, tollaslabda, görkorcsolya, lovaglás) 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése önálló feladatokkal 

 A megtanult természetben űzhető sportágak ismereteinek elmélyítése, fejlesztése (túrázás, 

síelés, korcsolyázás, úszás, vívás) 

FOGALMAK 

görkorcsolyázás, sportöltözet, ütős játékok, lovaglás, vívás, jégkorcsolyázás 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgás-

szervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek 

olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére vé-

gezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elő-

segíti a rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozi-

tív irányú megváltozását. A tanulók legyenek képesek kiválasztani a számukra adekvát test-

edzési formát. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A 

megfelelő óraszám eléréséhez az alsó tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. 

Ebben az esetben az úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó tagozat óra-

számait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szoká-

sok kialakítása 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végzett játékok, úszások megszerettetése 

 Lebegések, merülések végrehajtása segítség nélkül 

 Siklások, lábtempók gyakoroltatása hason, háton 

 A már tanult úszásnem/ek technikájának csiszolása, levegővétel rávezető gyakorlatai 

(amennyiben az 1–2. osztályban tanult úszni) 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A folyamatos úszások távolságának fokozatos növelése 

 Víz alatti úszások 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 
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felfekvés, csípőemelés, váltóverseny, levegővétel hátra fordulással, fejesugrás 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a techni-

kacsiszoló és egyéb vízben végzett gyakorlatok segítségével a tartó- és mozgatószervrendszer 

izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése történik. 

 

4. évfolyam 

 

TÉMAKÖR:  Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13(+2) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának ismerete 
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 2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő, pontos és rendszeres kivitelezése. Menet- és futásgyakorlatok különböző alakza-

tokban 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszergyakorlatokkal 

 A biológiailag helyes testtartást és testsémát kialakító gyakorlatok végrehajtása önállóan 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehaj-

tása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

 A szervezet általános bemelegítését szolgáló gyakorlatok megismerése 

 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok zenére 
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menet- és futásgyakorlatok, oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat, botgyakorlat, 

babzsákgyakorlat, labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban köz-

lés, bemutatás, bemutattatás, statikus gyakorlatelemek elnevezései 

A gyógytestnevelés-órán a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják 

azokat a gyakorlatelemeket, 2-4 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük 

pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a 

biológiailag helyes testtartás kialakításához. 

 

TÉMAKÖR: Kúszások és mászások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó felté-

telek között koordináltan hajtja végre; 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegí-

tő gyakorlatokat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kúszások, mászások alapvető balesetmegelőzési szabályainak következetes betartása 

 Kúszások, mászások, átbújások párban és csapatban fizikai kontaktus nélkül a társ(ak) 

mozgásával azonos vagy eltérő formában, fizikai kontaktussal kooperatív jelleggel, 

szerek használatával 

 Utánzó mozgások játékos formában, különböző tornaszereken 

 A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

 Izomerő- és mozgáskoordináció-fejlesztés mászó feladatokkal 

 Különböző vízszintes tornaszereken, rézsútos felületen és/vagy függőleges irányba 

történő kúszások, mászások 

 Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával, különböző tornasze-

reken 

 Akadálypályák leküzdése 

 Egyéni, páros és csapatversenyek, játékok 

 Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó-mászó feladatokkal, játékos formá-

ban, különböző tornaszereken 
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függőleges, vízszintes, akadálypálya, páros feladatok, csapatfeladatok, mászás fel-le, függés 

A gyógytestnevelés-órán a kúszások és mászások mozgásanyagából a tanulók képességeihez 

mérten összetett gyakorlatsorokat alakíthatunk ki akadálypályák segítségével, vagy különböző 

szerekkel, illetve társsal vagy társakkal együtt alkalmazva, a törzsizomzat megerősítéséhez. 

 

TÉMAKÖR: Járások, futások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat; 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemzi. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Járások előre, hátra, oldalra és váltakozó irányokba, vegyes és aszimmetrikus kartartások-

ban 

 Járások egyensúlyvesztő feladatokkal (támadójárás, járás törzsfordításokkal, előre és ol-

dalra hajlításokkal) 

 Járások sarkon, talpéleken, lábujjhegyen, különböző irányba és forgás közben 

 A Kölyökatlétika eszközeivel futófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Saroklendítés, térdemelés futás közben síkon és kis akadályok felett, előre, hátra és oldalra 

karkörzésekkel kombinálva 

 Oldalazó futás keresztlépésekkel, szimmetrikus kartartásokkal 

 Sor- és váltóversenyek, szemből, hátulról és váltózónából történő váltással különböző 

feladatokkal kombinálva 

 Futások 6-7 m-re elhelyezett akadályok felett 

 Állórajt kisebb távolságra különböző hangjelekre, érintésre, vizuális jelekre indulással 

 30 m síkfutás sávban az állórajt szabályai szerint lendületes átfutással a célvonalon időre 

 Folyamatos futás különböző terepen és feladatokkal játékos formában 

 Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal, fordulatokkal és íven, állandó 

vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal 

 Futások párban és csoportban tempótartással és -váltással, gyors irány- és sebességváltás-

sal fogó- és kidobójátékok közben 

 Folyamatos futások 6-8 percen keresztül 
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futó ritmus, futó tempó, tempótartás, vezényszó, célvonal, futósáv, másodperc, sprint – vágta 

futás, oldalazó futás, keresztlépés 

A gyógytestnevelés-órán a járás-, futásgyakorlatok szakaszos végrehajtásával törekedni kell 

a tanulók állóképességének fejlesztésére. A tanulók megismerik és alkalmazzák az elváltozá-

suk, illetve betegségük szempontjából adekvát terhelés-pihenés arányt a járás- és futásgyakor-

latok esetében. 

TÉMAKÖR: Szökdelések, ugrások 

Javasolt óraszám: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel ugró és szökdelő feladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Indiánszökdelés ellentétes és azonos karlendítéssel, sasszé és oldalazó szökdelések páros 

karlendítésekkel, körzésekkel 
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 Ritmusra végrehajtott szökdelések helyben 2-4 lábhelyzet váltogatásával, páros zárt és egy 

lábon ugrókötélhajtás közben 

 Szökdelések helyváltoztatás közben előre, oldalra, hátra, meghatározott területre különbö-

ző variációkban (sportlétra gyakorlatanyaga) 

 Elugrások páros lábon és egy lábon akadályok nélkül, illetve 20-30 cm-es akadályokra 

(zsámolyra) fel és le, valamint átugorva 8-10 ismétléssel 

 Távolugrás rövid lendületből: maximum 10 m-es nekifutásból egy lábról elugrás 60 cm-es 

ugrósávból szivacsba vagy homokgödörbe érkezéssel guggolásba 

 Magasugrás szemből és oldalról, 3-5 lépés lendületszerzéssel történő felugrások egy lábról 

növekvő magasságra 

 Páros lábról felugrás helyből és 1-2 lépés nekifutásból céltárgy elérésére törekedve 
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lendületszerzés, ismétlésszám, ugrókötélhajtás, ütem, elugró sáv, centiméter, talajra érkezés, 

elugró láb, lendítő láb, átlépő technika, optimális sebesség, kísérletszám 

A gyógytestnevelés-órán az ugrások, szökdelések a belgyógyászati betegségek esetén diffe-

renciált, egyénre szabott módon elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesz-

tését. 

 

TÉMAKÖR: Dobások, ütések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10(+2) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek 

ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Kölyökatlétika eszközeivel dobófeladatok önálló gyakorlása és alkotása 

 Különböző labdák mozgatása kézben, átadása kézből kézbe társnak 

 Labda gurítása társnak különböző testhelyzetekben, egy és két kézzel 

 Testtömeghez igazodó súlyú, de változó méretű labdák lökése, hajítása, vetése ülésből, 

térdelésből, állásból két majd egy kézzel, társhoz vagy célra 

 A labda biztonságos elkapása vagy sebességének csökkentése párban, csoportban, csapat-

ban, pontszerző versengések közben 

 Szivacsgerely, kislabda, szoknyás labda, sípoló rakéta hajítása harántterpeszből, majd ma-

ximum 5 m lendületszerzésből célra és távolságra 

 Füles labda, gumidiszkosz, szoknyás labda, karika vetése egy kézzel oldal- és harántter-

peszből célra 

 Megfelelő labda pattintása különböző ütőkkel, labda vezetése, átadása, célra ütése 

 Floorball, asztalitenisz, tollaslabda ütésmozdulatainak gyakorlása 
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 Egy választott ütős sportág játékszerű gyakorlása 

 Sor- és váltóversenyek különböző dobó- és ütőfeladatokkal kombinálva 
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egykezes dobás, vetés, lendületszerzés, röppálya, kirepülési szög, távolságmérés, távolság-

becslés, tenyeres ütés, fonák ütés, csapóütés, labda terelése 

A gyógytestnevelés-órán a tanulók elváltozása, illetve betegsége szempontjából adekvát do-

bások, ütések elsajátítása révén lehetővé válik a motoros képességek fejlesztése, a mozgás-

műveltség kialakítása. Ajánlott a különböző ütős sportok adaptált alkalmazása. 

 

TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek 

között koordináltan hajtja végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és egyensú-

lyozási képességgel rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tér-, izom- és egyensúlyérzék további fejlesztése 

 A helyes testtartás tudatosítása és az esztétikus mozgásvégrehajtás igényének kialakítása 

 Az önfegyelem megteremtése a saját gátlások legyőzésében 

 A mozgásritmus térbeli, időbeli és dinamikai jellemzőinek kialakítása 

 Gurulóátfordulások végrehajtása kiinduló helyzet nehezítésével 

 Zsugorfejállás elsajátítása 

 Kézállási kísérletek végrehajtása segítségadással, falnál és önállóan 

 Kézenátfordulás oldalra kísérletek végrehajtása 

 Egyszerű támaszugrások és függőleges repülés végrehajtása 

 Akadálypályák leküzdése térben és időben bővülő feladatokkal 

 Egyszerű támaszgyakorlatok kivitelezése talajon, tornapadon, zsámolyon, ugrószekré-

nyen, bordásfalon és más, támaszhelyzetet biztosító tornaszeren 

 Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba, akadályokon történő haladással, fel- 

és lelépéssel, állandó és változó támasztávolságokkal, egyenletes és változó sebességgel, 

ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban, hordással vagy anélkül 

 Egyensúlyozási gyakorlatok biztonságos végrehajtása helyben és helyzetváltoztatásokkal 

és különböző kartartásokkal, talajra rajzolt vonalon helyváltoztatással és eltérő irányokba, 

valamint tornaszereken, a munkafelület folyamatos szűkítésével 

 Függőgyakorlatok végrehajtása tornaszereken, természetes akadályokon 

 Függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó vagy változó fogás-

távolságokkal, egyenletes vagy változó sebességgel, ritmussal 
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 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) elsajátítása fokozódó gyorsasággal 

 Összerendezett, alkalmazkodó mozgások folyamatos végrehajtása akadálypálya leküzdése 

során 

 Egyéni, páros, társas egyensúly és gúla jellegű gyakorlatok végrehajtása 

 A tanult elemek, gyakorlatok célszerű összehangolása, alkalmazása változó feltételek kö-

zött 

 Az ízületi mozgékonyság képességének fejlesztése és az ellazulási készség kialakítása 
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tarkóállás, kézállás, zsugorfejállás, kézenátfordulás oldalra, hajlékonyság, harántspárga, oldal-

spárga, híd, bakugrás, függőleges repülés, kéztámasz, segítségadás, akarat 

A gyógytestnevelés-órán a betegségek és az elváltozások szempontjából kontraindikált gya-

korlatok nélkül a támasz-, függés- és egyensúlyozási gyakorlatok alkalmazásával, a törzs-

izomzat fejlesztése révén pozitív változások érhetők el az egészségi állapotban. 

 

TÉMAKÖR: Labdás gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 (+3) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A labdás tevékenységek balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betar-

tása 

 A helyben és haladással, kézzel és lábbal történő labdavezetési módok végrehajtása stati-

kus helyzetű és dinamikusan változó mozgást végző akadályok vagy társak figyelembevé-

telével 

 A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, egy- és kétkezes gurítási, dobási, 

valamint a lábfej különböző részeivel rúgási feladatok mozgó társ vagy társak bevonásá-

val különböző irányokba 

 Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe 

vagy változó irányokba 

 A labdaérzéket fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, 

csoportos versengések mellett az időkényszer melletti feladatmegoldások bekapcsolása 
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 A labdás alaptechnikák fejlesztése, alkalmazó gyakorlása párhuzamos, a figyelem meg-

osztását szükségessé tevő feladatmegoldások bevonásával (idő- és térbeli szerkezeti össze-

tevők, az energiabefektetés variálásával) 

 Dobások, rúgások helyből statikus helyzetű vagy dinamikusan változó mozgást végző 

célfelületre 

 Kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájának elsajátítása, az érintőfelületek tudatos használata egyszerű egyéni és pá-

ros gyakorlatokban, különböző méretű és tömegű szerekkel (pl. lufival, különböző méretű 

gumilabdával, röplabdával) 

FOGALMAK 

belső, külső, teljes csüd, dekázás, alkalmazkodás, figyelemmegosztás, társak megjátszása, 

alacsony és magas labdavezetés, kosárérintés, alkarérintés, szemkontaktus, érintőfelület 

A gyógytestnevelés-órán a labdás feladatok adaptált alkalmazásával a különböző elváltozá-

sok, betegségek javulását elősegíti az izomzat, a motoros képesség fejlesztése. Azon labdás 

testnevelési és sportjátékok megismerése, elsajátítása történik meg, amelyeket a tanuló a be-

tegségtől, illetve az elváltozástól függetlenül is gyakorolhat. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16(+3) óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban; 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgás-

formákat; 

− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására törekszik, játék- és 

együttműködési készsége megmutatkozik; 

− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban; 

− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása, következe-

tes betartása 

 Dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen egyszerű fogó- és futójátékok által a 

játéktér határainak érzékelése 

 A statikus és dinamikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban a mély súlyponti 

helyzetben történő irányváltoztatások, elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli 

megvalósítása 

 A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó 

ismeretek tudatos alkalmazása 
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 A végtagok helyzetváltoztatásának, az izmok feszültségi állapotának, a test érzékelésének 

fejlesztése, az egyensúlyozó képesség fejlesztése, szoborjátékokkal, utánzó játékokkal, 

egyéb népi játékokkal, valamint változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és 

csoportos játékok által 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgá-

sokra, ütésekre épülő – változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó célzó játékok 

rendszeres alkalmazása egyéni, páros és csoportos formában 

 A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok 

(pl. váltó- és sorversenyek, társkimentő fogójátékok) által 

 Sportjátékok labda nélküli előkészítő jellegű mozgásainak gyakorlása, védőként az érintő 

távolság megtartása, oldalirányú mozgások keresztlépés nélküli megvalósítása 

 A támadó és védő szerepek kialakítását elősegítő páros és csoportos versengő játékok 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyé-

nileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökken-

tésére időkényszer bekapcsolásával 

 Labdafedezés gyakorlása 1-1 elleni labdabirtoklásra épülő játékokban 

 Célfelület nélküli emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelület nélküli emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő sze-

repek tudatosítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az em-

berfogás alapjai) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 
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támadó és védő szerep, pontszerző játék, célzó játék, kisjátékok, célfelület, szélességi mozgás, 

elszakadás a védőtől, passzsáv, együttműködés, csapatszellem, érintő távolság 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat a testnevelési és népi játékokat, amelyek 

alkalmazásával növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és 

testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és -játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja; 

− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-

megelőzési szabályait; 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet való-

sít meg. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása (tőr, pást) 

 A bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását előse-

gítő páros, csoportos és csapat jellegű játékok, valamint kooperatív jellegű képességfej-

lesztő feladatok gyakorlása 

 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsasá-

got, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és 

csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, kiemelésekre épülő páros, csoportos és csapat 

jellegű küzdőjátékok gyakorlása különböző kiinduló helyzetekből, a test különböző része-

ivel, eszközökkel vagy anélkül 

 Birkózó jellegű mozgásformák, illetve a grundbirkózás játékszabályainak ismerete, tuda-

tos törekvés azok betartására a páros küzdelmekben 

 A test súlypontjának a talajhoz közeli kiinduló helyzeteiből (pl. ülésből, guggolásból) in-

duló, előre, oldalra, hátra történő eséstechnikák, gördülések gyakorlása, vezető műveletei-

nek, balesetmentes végrehajtásuk kulcsmozzanatainak tudatosítása 

 Távolság- és térérzékelés fejlesztését segítő páros feladatok, játékok szerrel és szer nélkül 

pillanatnyi kontaktus kialakításával 
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 Ritmusképesség fejlesztését célzó küzdőfeladatok és játékok gyakorlása pillanatnyi kon-

taktus kialakításával 

FOGALMAK 

ellenfél tisztelete, felelősség, tompítás, esések, gördülések, grundbirkózás, mögé kerülés, kito-

lás, asszertivitás, önvédelem, menekülés, önuralom, kitartás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri azokat egészségi állapotával kapcsolatban nem 

ellenjavallt küzdőfeladatokat és játékokat, amelyek alkalmazásával növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. 

A különböző játékok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát 

mozgások elsajátítását. 

TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben (uszoda, vívóterem) 

történő alkalmazására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül 

az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak, valamint a szabad-

ban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak következetes betartása 

 A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak tudatosítása 

 A szabadban végezhető népi játékok, a téli és nyári testgyakorlatok lehetőségei ismereté-

nek bővülése (ugrókötél, tollaslabda, görkorcsolya, lovaglás) 

 Szabadtéri akadálypályák leküzdése önálló feladatokkal 

 A megtanult természetben űzhető sportágak ismereteinek elmélyítése, fejlesztése (túrázás, 

síelés, korcsolyázás, úszás, vívás) 

FOGALMAK 

görkorcsolyázás, sportöltözet, ütős játékok, lovaglás, vívás, jégkorcsolyázás 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgás-

szervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek 

olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére vé-

gezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elő-

segíti a rendszeres testedzés megszerettetését, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozi-

tív irányú megváltozását. A tanulók legyenek képesek kiválasztani a számukra adekvát test-

edzési formát. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

*Heti rendszerességgel, egész tanévben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon. A 

megfelelő óraszám eléréséhez az alsó tagozaton lehetséges a tananyag átcsoportosítása. 

Ebben az esetben az úszás szempontjából egységesen kell kezelni az alsó tagozat óra-

számait. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik; 

− aktívan vesz részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szoká-

sok kialakítása 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végzett játékok, úszások megszerettetése 

 Lebegések, merülések végrehajtása segítség nélkül 

 Siklások, lábtempók gyakoroltatása hason, háton 

 A már tanult úszásnem/ek technikájának csiszolása, levegővétel rávezető gyakorlatai 

(amennyiben az 1–2. osztályban tanult úszni) 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A folyamatos úszások távolságának fokozatos növelése 

 Víz alatti úszások 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 

FOGALMAK 

felfekvés, csípőemelés, váltóverseny, levegővétel hátra fordulással, fejesugrás 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás helyes technikájának elsajátításával, a techni-

kacsiszoló és egyéb vízben végzett gyakorlatok segítségével a tartó- és mozgatószervrendszer 

izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése történik. 
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ANGOL NYELV 

 

Angol nyelv tantárgy helyi tanterve 

3-4. évfolyamok számára 
 

3.évfolyam (heti 1 óra) 

 
Témakör neve óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment 

and nature (család, otthon, étkezés, öltözködés, egészséges 

életmód, természet, állatok) 

12 

Topics concerning classroom activities (iskola) 5 

Cross-curricular topics and activities (öltözködés, évszakok,  

szabadidő, testrészek) 

4 

English and language learning (ábécé) 2 

Intercultural topics (országok, ünnepek) 3 

Playful learning (mondókák, dalok, táncok) 5 

Entertainment (online feladatok, játékok) 3 

Gaining and sharing knowledge (projektek) 2 

Összes óraszám: 36 

 

 

4. évfolyam (heti 3 óra) 

Témakör neve óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment 

and nature (család, otthon, étkezés, öltözködés, egészséges 

életmód, természet, állatok) 

36 

Topics concerning classroom activities (iskola) 12 

Cross-curricular topics and activities (öltözködés, évszakok,  

szabadidő, testrészek) 

14 

English and language learning (ábécé) 6 

Intercultural topics (országok, ünnepek) 11 

Playful learning (mondókák, dalok, táncok) 12 

Entertainment (online feladatok, játékok) 11 

Gaining and sharing knowledge (projektek) 6 

Összes óraszám: 108 
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Az élő idegen nyelv tantárgy helyi tanterve  

a 3- 4. évfolyam számára 
 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartal-

mi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és ál-

landó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen 

nyelven is ki tudja fejezni. 

Az idegennyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához. 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A diáknak képessé kell válnia arra, hogy egyéni kommunikációs céljait elérje és 

nyelvtudását valódi nyelvi helyzetekben, ismeretszerzésre, és ezek átadására, szórakozásra, 

személyes és szakmai céljainak megvalósítására valódi vagy digitális térben alkalmazni tudja. 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan élet-

korának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fej-

lődik, és a nyelvet eszközként hatékonyan használja. Mindehhez elengedhetetlen a kommuni-

katív kompetencia tágabb összefüggésben értelmezett megközelítése, azaz a nyelvi elemek (a 

jel- és szabályrendszerek) valamint a szociolingvisztikai komponensek együttes fejlesztése. 

Kiemelten fontos az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szer-

zett ismeretekre, az idegen nyelven megszerzett tudás pedig gazdagítja más tantárgyak tanulá-

sát. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-

mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információ-

cserére. A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlen a tanórán 

kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építeni, és erre a tanulót a nyelv-

órán fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte 

mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának 

és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvta-

nulási kedvét erősítik. Az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi 

fejlődést az egyéni különbségek esetén is. 

A nyelvtanulás kezdeti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló megsze-

resse a nyelvtanulást, megértse a nyelvtudás fontosságát és szerepét a tanórán és az iskolán 

kívül. Ez a kezdeti szakasz kötelezően az alsó tagozat negyedik osztályában indul, de ahol 

lehetőség és igény van erre, érdemes a tanulók nyelvi fejlesztését, az idegen nyelv iránti moti-

válását már előbb elkezdeni. Fontos, hogy felkeltsük a tanuló érdeklődését az idegen nyelvek, 

valamint a más nyelveket beszélő emberek, kultúrájuk megismerése és elfogadása iránt. A 

kisgyermeknek a világ iránti érdeklődése határtalan, fogékonysága a ritmus, a dalok, a kiejtés 

irányában természetesen fakad életkori sajátosságaiból, és a megfelelően történő nyelvi fej-

lesztés hatékonyan alapozza meg a későbbi, tudatosabb nyelvtanulást. Az ebben az életkorban 

jellemző műfajok (mesefilmek, mesekönyvek, dalok, mondókák) beépítése az órai munkába 

fogékonnyá tudják tenni a tanulókat a nyelvtanulás iránt, és segítenek elindulniuk az idegen 

nyelvi kommunikáció felé. Számukra a világ színessége, a nyelvi kifejezés változatossága 

érdekes és izgalmas, természetesen fordulnak idegen nyelvű ismerősök, barátok felé, és őszin-

te kíváncsisággal érdeklődnek más közösségek iránt. A cél ebben a szakaszban, hogy a tanuló 

Ismerkedjen meg a célnyelvi kultúrák főbb szokásaival, ünnepeivel és kommunikációs eszkö-
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zeivel, valamint induljon el az önálló nyelvtanulóvá válás útján, sajátítson el olyan tanulási 

stratégiákat, amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását fejleszteni és fenntartani. Sze-

rezzen sikerélményeket a nyelvtanulásban, ezzel növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete 

és önértékelése. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az 

önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi. 

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondo-

latait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, in-

formációt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyel-

ven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, 

párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását szemé-

lyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel. 

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitá-

lis eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezé-

seit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogas-

sa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felis-

merni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgo-

zott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információ-

szerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá 

válik más kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A 

társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoport-

ban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek 

során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a 

tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és 

az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kul-

túrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi fela-

dat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol. 

Módszerek 

A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást helyezi a 

középpontba. A bevezető szakasz természetes velejárója lehet a csendes, vagy megfigyelő 
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időszak. Az irányító, pozitív tanári attitűd, valamint a vidám, stresszmentes, motiváló tanulási 

környezet hozzájárul ennek az érzelmi szűrőnek a feloldásához, így a nyelvtudás aktiválásá-

hoz. Az idegen nyelv tanulásának kezdeti szakaszában még inkább igaz, hogy a hangsúly a 

kommunikatív értéken kell, hogy legyen a nyelvi pontossággal szemben. 

Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfelté-

tele a tanulói érdeklődés felkeltésének. Az idegen nyelvi órákon a tanuló életkori sajátossága-

inak és fejlettségi szintjének megfelelő, érdekes, változatos, értelmes és kihívást jelentő tevé-

kenységek által kerül közel a nyelv elsajátításához. A korosztály sajátosságainak megfelelően 

a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésén van a hangsúly, mely segíti, megteremti a helyes 

kiejtés alapjait is. Minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során java-

solt feldolgozni a nyelvi tartalmakat. Fontos, hogy a nyelvtanuló a kooperatív tanulási folya-

mat aktív résztvevője legyen. Az órákat ebben a pedagógiai szakaszban a játékosság és a vál-

tozatos munkaformák jellemzik. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kap a rendszeres 

ismétlés, valamint állandó kapcsolat építése az új és a már korábban megszerzett tudás között. 

A tanulás tartalmát, tananyagait a nyelvtanuló igényeinek és egyéni különbségeinek megfele-

lően kell folyamatosan újragondolni, minél inkább szem előtt tartva a 21. század elvárásait. 

A nyelvtanulás ebben a képzési szakaszban is szorosan kapcsolódik egyéb tudásterületekhez, 

ezzel is tudatosítva a tanulóban azt, hogy a nyelvtudás nem önmagáért való cél, hanem eszköz 

a világ megismerésére és egyéni céljai elérésére. Az alsó tagozaton a nyelvi tartalmak és tevé-

kenységek leginkább a művészeti, alkotást és mozgást igénylő tanulásterületekhez, illetve a 

nem tanórához köthető rendezvényekhez, ünnepekhez, szabadidős programokhoz kötődhet-

nek. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanu-

lás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 

tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. A tanulók együttműködése, a kooperatív munkaformák, valamint a projekt-

munkák fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven 

folytatott kommunikációt. Feltétlenül szükséges ezen túl az is, hogy a tanulók a digitális tar-

talmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése 

miatt pedig elengedhetetlen, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoport-

bontásban, minél kisebb létszámmal történjen. 

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen 

nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé 

válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet a célnyelven beszélőkkel, összehasonlíthat-

ja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 

országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt felada-

tok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A nyelvtanulás során a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek 

az alapja az idegen nyelvű hiteles szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi 

szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, autentikus 

tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját 

tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen 

megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 

melyek ezekben az autentikus tananyagokban nem különálló egységekként, hanem kontextus-

ba ágyazva jelennek meg. 

Tanulási eredmények 
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A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől füg-

getlen tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy 

nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hal-

lott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű szö-

vegben a tanult nyelvi elemeket; 

 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizu-

ális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a 

megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, mondani-

valóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiej-

tését tanári minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segít-

ségével; 

 felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitá-

lis csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű szövegekben is. 

 megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan) 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervekben az általános bevezetőt az adott nyelvben és év-

folyamban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Felsorolásra 

kerülnek azok a nyelvoktatási szakasz végére minimálisan elvárt nyelvi funkciók és nyelvi 

elemek, struktúrák, valamint általános tanulási eredmények, amelyeket a nyelvtanulónak té-

makörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania. 

A kerettantervek a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítják. A témakö-

rökhöz rendelt óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A személyes, környezeti, 

közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az 

iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. A tématar-

tományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon 

bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. 

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik 

a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó 

ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből 

nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikáció-

jukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek ta-

lálják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, 
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versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák és – ellentétben 

a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 
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Élő idegen nyelv: Angol 

Helyi tanterv az angol tantárgy számára 

4. évfolyam 
 

A korai nyelvfejlesztés egyik legalapvetőbb célja, hogy a tanuló életkorából ösztönösen adódó 

megismerési és tanulási vágyra alapozva pozitív attitűd alakuljon ki benne az idegen nyelvek 

és a nyelvtanulás iránt. A nyelvhasználat örömének tudatosítása által a nyelvtanulási motivá-

ció egyre nő, ezért a pedagógiai munkában fontos szerepet kap, hogy a tanulóban kialakuljon 

és erősödjön az a pozitív érzés, hogy képes idegen nyelven az alapvető kommunikációs igé-

nyeit kielégíteni. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanuló az 

idegen nyelv tanulása közben szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett élményei-

re, tapasztalataira, s nem igényli a tudatos, rendszeres tanulást. Az elsődleges kommunikációs 

csatorna a hallás utáni értés és a beszéd, ezért a tanulók szövegértési és válaszadási készségé-

nek együttes fejlesztése kulcsfontosságú, ez alapozza meg a helyes kiejtés elsajátítását is. 

Ezen korai szakaszban kiemelt fontossága van a testbeszédnek is, mint a megértést és az 

eredményes kommunikációt elősegítő eszköznek. A tanuló tanórai beszédének természetes 

része még a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként 

használ a tanár következetes célnyelv-használatával párhuzamosan. 

A nyelvórán a tanuló életkorának megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon keresztül 

találkozik a célnyelvvel és a célnyelvi kultúrákkal, a legalapvetőbb kifejezéseket, kommuni-

kációs fordulatokat élmény- és tevékenységközpontú feladatokon keresztül sajátítja el. A 

nyelvfejlesztés változatos munkaformák révén valósul meg, melyeknek alapját képezi a moz-

gással, dramatizálással összekapcsolt daltanulás, mondókázás, mesélés. Ebben az életkorban a 

gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétel a tanuló érdeklődé-

sének felkeltéséhez. A tananyagban, a tanteremben a képek dominálnak, az új nyelvi elemek 

sokszor képekhez kötődnek. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a korosztály 

érdeklődését meghatározó mesék, dalok, gyerektörténetek, melyek alkalmat nyújtanak az ál-

landó és rendszeres ismétlésre, valamint állandó kapcsolat építésére az új és a már korábban 

megszerzett tudás között. A nyelvtanulás ebben a korai képzési szakaszban is kitekint egyéb 

tudásterületekre, hiszen a kisgyermek a világra még jobban egészként tekint, nem egyes tan-

tárgyakra bontva, és szívesen ismerkedik a különböző, különösen a művészeti, alkotást és 

mozgást igénylő tudásterületek szókészletével célnyelven. 

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől füg-

getlen tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy 

nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hal-

lott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 
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 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó 

rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben; 

 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizu-

ális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket;   

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a 

megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, monda-

nivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiej-

tését tanári minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segít-

ségével; 

 felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitá-

lis csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű szövegekben is; 

 megismeri az angol nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan). 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, melyek közül a 

személyes és a környezeti téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, a továbbiak pedig 

többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. 

Az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési felada-

tok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz java-

sol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi 

struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen 

jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fon-

tosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. 

csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), il-

letve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák 

csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meg-

határozásával nem kötelező érvényűek. 

 A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra, melyek a következők: 

Nyelvi funkciók a 3-4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good 

morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.) 

 köszönet kifejezése (Thanks (a lot). Thank you.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You‟re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I‟m …. Nice to meet you.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What‟s your name? How old 

are you? I‟m 9.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I‟m fine, thanks. I‟m OK.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That‟s OK. No problem.) 
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 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 

Trick or treat.) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes. No. Are you OK? Yes. No.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don‟t.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It‟s a/an3…/ It‟s big. It‟s long and comfortable.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. Where is she? I don‟t know.) 

 nem értés megfogalmazása (Sorry, I don‟t understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry, I don‟t understand. Pardon?) 

 alapvető érzések kifejezése (I‟m happy. I‟m cold. I‟m hungry.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)  

 kívánság kifejezése (I would like to ...) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Can you give me a pen? Yes. Sorry, I can‟t.) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Would you like a ...? Yes, 

please. No, thanks. I would like …) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Can you come to my party? Yes, thanks. 

Sorry, I can‟t.) 

 javaslat és arra reagálás (Let‟s go to the cinema tonight. Good idea.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a 3-4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

 a létezés kifejezése jelen időben: ‟to be‟ létige (I‟m ..., I‟m not …, Are you …? Is he 

…?) 

 a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for 

breakfast. I don‟t like cheese.) 

 birtoklás kifejezése jelen időben: ‟to have‟ ige (I have/haven‟t got … She has/hasn‟t  

got … Have you got …? Has she got …?) 

 felszólító mód: (Come here., Don‟t shout.) 

 birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your, his/her/its, our, their, 

Joe‟s brother…) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …hundred), sorszámok (first, second, third) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is/are…, in, on, under) 

 időbeli viszonyok: napok, időpont megadása (on Monday, at 4 o‟ clock) 

 modalitás: a ‟can‟ segédige (I can/can‟t swim.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but, I, 

my, me mine) 

 

A 3. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 36 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör neve óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment 

and nature (család, otthon, étkezés, öltözködés, egészséges 

életmód, természet, állatok) 

12 

Topics concerning classroom activities (iskola) 5 

Cross-curricular topics and activities (öltözködés, évszakok,  

szabadidő, testrészek) 

4 

English and language learning (ábécé) 2 

Intercultural topics (országok, ünnepek) 3 

Playful learning (mondókák, dalok, táncok) 5 

Entertainment (online feladatok, játékok) 3 

Gaining and sharing knowledge (projektek) 2 

Összes óraszám: 36 

 

A 4. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment 

and nature (család, otthon, étkezés, öltözködés, egészséges 

életmód, természet, állatok) 

36 

Topics concerning classroom activities (iskola) 12 

Cross-curricular topics and activities (öltözködés, évszakok,  

szabadidő, testrészek) 

14 

English and language learning (ábécé) 6 

Intercultural topics (országok, ünnepek) 11 

Playful learning (mondókák, dalok, táncok) 12 

Entertainment (online feladatok, játékok) 11 

Gaining and sharing knowledge (projektek) 6 

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségé-

vel; 

 érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével ki-

fejezi, főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyi-

latkozást; 

 kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz ké-

szült, illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt minden-

napi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyze-

tekben; 
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 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezé-

sére használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfe-

lelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi 

szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyel-

vi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvet-

len, szűk család, barátok 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az otthon, 

az utcám, a játszótér 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: bútorok és 

alapvető berendezési tárgyak 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: családi 

események, ünneplések 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven: játszás, étkezés, öltözködés 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

az egészséges életmód 

 2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: most ál-

latnevek (háziállatok és vadállatok), növények 

 A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

a természet és az élőlények 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven: „kis kedvencek” és azok tartása 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 
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 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadá-

sa 

 Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 projektmunka:  

o családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 

o lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhaszná-

lásával) 

o kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemutatá-

sa) 

o legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonsá-

gok, szokások bemutatása) 

— társakkal készített interjú órai keretek között, vagy „Class survey” (véleménykutatás) 

– eredménnyel  

o bemutatkozás (What‟s your name? Eredmény: Melyik névből van a legtöbb?) 

o lakóhely (Do you live in a house or in a flat? Eredmény: Hol lakik az osztály 

többsége?) 

o családtagok (Have you got any brothers or sisters? Eredmény: Hány „rokon-

gyerek” van az osztályban összesen?) 

 játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interak-

tív táblával 

 képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 

 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

 szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

 közös játékos daltanulás (pl. There were 10 in a bed and the little one said: Roll 

over…) 

 plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 

 hangutánzás: Which animal? 

 közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van? 

 ismerkedés az angol ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 

 ismert mese/történet feldolgozása képekkel, képek sorba rakásával 

 Színdarab előadása csoportban: pl. egy kiválasztott főbb ünnephez 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást 

igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során; 
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 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség 

esetén segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmun-

kában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai 

alkotó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket 

anyanyelvén már ismer; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játé-

kos alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munka-

formákban; 

 rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

 a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelő-

en alkalmazza; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezé-

sekre; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, 

vagy megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

 egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt minden-

napi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyze-

tekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezé-

sére használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfe-

lelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

helyzetekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenysé-

gekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segít-

séggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: osztály-

társak, tanárok (classmates, teachers) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a saját is-

kolám és termei 

 A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

tanuláshoz szükséges alapvető eszközök 

 A témakörre alapvető jellemző tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven: tanári utasítások a különböző tevékenységekhez (writing, reading, counting, 

physical and creative activities ) 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantár-

gyak, fontosabb iskolai ünnepélyek (school subjects, major school festivals) 

 Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 

 Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 

nyelvi tevékenységek során. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 játékos szótanulás: barkochba: (zsákban iskolai tárgyak) – „What have I got in my 

hand?” 

 mondókák, dalok tanulása 

 projektmunka csoportban: az ideális osztályterem tervezése berendezési tárgyak meg-

nevezésével 

 egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, ta-

nulási tevékenységek megnevezésével 

 halk/hangos szóismétlés 

 Betűzés játékosan – „akasztófa” 

 kiszámolós mondókák tanulása 

 csoportversenyek: pl. running dictation 

 Projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, 

tárgy stb. segítségével)  

 Szituációs játék: „I am the teacher” 

 projektmunka (plakátkészítés) csoportban: 

o a saját iskola bemutatása  

o az álomiskola (kép, rajz, kulcsszavak stb. segítségével) 

 órarend készítése célnyelven 

 társakkal készített interjú/felmérés, és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

o tantárgyak (pl. Do you like Maths?) 

o az én iskolám (pl. What‟s our school like? - melyik a leggyakoribb jelző?) 

o iskolai ünnepek (pl. Which school holiday is the best?) 
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TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmun-

kában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai 

alkotó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játé-

kos alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munka-

formákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén 

korábban megszerzett ismeretekkel; 

 alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tar-

talmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi ki-

fejezéseket, utasításokat, eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életko-

rának és érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek 

során megcélzott tartalmakból. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

o öltözködés a különböző évszakokban 

o hétvégi tevékenységek a családban 

o időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 

o évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 

- Csoport projectek: egy-egy tantárgy bemutatása célnyelven 

- közös előadás: dal, vers, mese 

- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével 

- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Head, shoulders, knees and toes..., If you‟re 

happy..., One little finger...) 

- mozgásos játékok:  
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o pl. Charades, Fly swat, Simon says..., Board race 

o pl. memorizálás labdával, tornával, 

o pl. Lépj előre, ha tudod a választ! - játék 

- Kedvenc mese dramatizálása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 

 felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

 felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkész-

let közötti különbségeket; 

 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

 lebetűzi a nevét; 

 felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 

 megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet köz-

ti különbségeket; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, 

vagy megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol ábécé és jelkészlet ismerete 

 Az angol nyelv hangkészletének felismerése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- szavak lebetűzése, szavak diktálása betüzéssel 

- szituációs telefonos játék: Can you spell your name, please?” 

- keresztrejtvény készítése, megoldása 

- verseny/játék csoportban: 

o ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 

o spelling bee játék ismert szavakkal 

o csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 

o szókígyó - csapatverseny 

o betűzőverseny 

- daltanulás a célnyelven (pl. ABC-song)  

- képes szótár készítése 

- rajzfilmek nézése célnyelven 

- Szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 

- Közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 
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TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi el-

helyezkedését, főbb országismereti jellemzőit; 

 ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezé-

seket, állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

 megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 

 A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- projektmunka: 

o születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban 

o egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánk-

ról, valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 

- Képek gyűjtése a különböző angolnyelvű országok karácsonyairól 

- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 

- projektmunka: térkép rajzolása folyók, hegyek, városok megnevezésével 

- országismereti vetélkedő 

TÉMAKÖR: Playful learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség 

esetén segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai 

alkotó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játé-

kos alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munka-

formákban. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenysé-

gekben használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő angol nyelvi 

tevékenységekben. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő kör-

játékok/táncok elsajátítása  

- játékos szótanulás: pl. minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 

- mondókák, dalok tanulása, előadása (nursery rhyme competition) 

- egyéni/csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 

- Akasztófa játék  

- Barkochba  

- Activity  

- Bingó számokkal, szavakkal 

TÉMAKÖR: Entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból 

vagy mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

 megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott 

utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó 

rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevé-

kenységek során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű írott szövegek felhasználása 

szórakozás céljára. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint sze-

repkártyák segítségével 

- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 

- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása  

- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, me-

sék online 
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- énekek, versek előadása 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb 

szabadidős tevékenységek során 

- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 

- számítógépes játékok a célnyelven 

- Célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmun-

kában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel angol nyelven 

 Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét angol nyelvű információ meg-

szerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése 

egyedül vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport számára 

- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas/mondatos kiselőadást tart a tanult téma-

körökből 

- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból 

 

 

HELYI TANTERV 
 

 

NÉMET 
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NÉMET NYELV 

 

Az élő idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 

a 3-4. évfolyam számára 
 

3. évfolyam (heti 1 óra) 
Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Hallo, wie geht’s dir? • Zum Geburtstag viel Glück! • Hast du 

ein Haustier? • Bei Grazia zu Besuch • Martinstag • Kinder 

lieben Karneval • Muttertag 

8 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
 

Ich höre gern Musik • Ich kann singen und tanzen • Hast du ein 

Haustier? 

3 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Endlich Winter • Hast du ein Haustier? • Wohin gehen wir hin? 

4 

Bezüge zur Zielsprache 
 

Wir spielen Theater: Alle Buchstaben sind Freunde 

3 

Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 
 

Grüße von den deutschen Freunden • Martinstag • Kinder 

lieben Karneval • Muttertag 

5 

Spielerisches Lernen 
 

Wiederholungsspiel • Spielseiten in jeder Lektion • Liederseite 

in jeder Lektion 

4 

Unterhaltung 
 

Wiederholungsspiel •Spielseiten in jeder Lektion • Liederseite 

in jeder Lektion • Scherz-Zoo in jeder Lektion • Humor-Labor 

in jeder Lektion • Experimente im Arbeitsbuch 

6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 

Ich höre gern Musik • Ich kann singen und tanzen • Hast du ein 

Haustier? 

3 

Összes óraszám: 36 
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4.évfolyam (heti 3 óra) 

 
Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Hallo! • Das ist meine Familie • Hast du Geschwister? • Wo 

wohnt ihr? • Das Haus von Familie Weigel • Mautzi, unsere 

Katze • Um wie viel Uhr stehst du auf? • Feste im Dezember • 

Faschingszeit, Narrenzeit • Ostern 

35 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
 

Meine Schulsachen • Was isst du in der Pause? 

14 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Das ist meine Familie • Hast du Geschwister? • Wo wohnt ihr? 

• Das Haus von Familie Weigel • Mautzi, unsere 

Katze 

14 

Bezüge zur Zielsprache  
 

Phonetik-Übungen in jeder Lektion 

12 

Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 
 

Feste im Dezember • Faschingszeit, Narrenzeit • Ostern 

2 

Spielerisches Lernen  
 

Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 

17 

Unterhaltung 
 

Feste im Dezember • Faschingszeit, Narrenzeit • Ostern 

2 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  
 

bei jedem behandelten Themenkreis 

12 

Összes óraszám: 108 
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Célok és feladatok 

 
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartal-

mi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és ál-

landó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen 

nyelven is ki tudja fejezni. 

Az idegennyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához. 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A diáknak képessé kell válnia arra, hogy egyéni kommunikációs céljait elérje és 

nyelvtudását valódi nyelvi helyzetekben, ismeretszerzésre, és ezek átadására, szórakozásra, 

személyes és szakmai céljainak megvalósítására valódi vagy digitális térben alkalmazni tudja. 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan élet-

korának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fej-

lődik, és a nyelvet eszközként hatékonyan használja. Mindehhez elengedhetetlen a kommuni-

katív kompetencia tágabb összefüggésben értelmezett megközelítése, azaz a nyelvi elemek (a 

jel- és szabályrendszerek) valamint a szociolingvisztikai komponensek együttes fejlesztése. 

Kiemelten fontos az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szer-

zett ismeretekre, az idegen nyelven megszerzett tudás pedig gazdagítja más tantárgyak tanulá-

sát. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-

mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információ-

cserére. A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlen a tanórán 

kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építeni, és erre a tanulót a nyelv-

órán fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte 

mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának 

és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvta-

nulási kedvét erősítik. Az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi 

fejlődést az egyéni különbségek esetén is. 

A nyelvtanulás kezdeti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló megsze-

resse a nyelvtanulást, megértse a nyelvtudás fontosságát és szerepét a tanórán és az iskolán 

kívül. Ez a kezdeti szakasz kötelezően az alsó tagozat negyedik osztályában indul, de ahol 

lehetőség és igény van erre, érdemes a tanulók nyelvi fejlesztését, az idegen nyelv iránti moti-

válását már előbb elkezdeni. Fontos, hogy felkeltsük a tanuló érdeklődését az idegen nyelvek, 

valamint a más nyelveket beszélő emberek, kultúrájuk megismerése és elfogadása iránt. A 

kisgyermeknek a világ iránti érdeklődése határtalan, fogékonysága a ritmus, a dalok, a kiejtés 

irányában természetesen fakad életkori sajátosságaiból, és a megfelelően történő nyelvi fej-

lesztés hatékonyan alapozza meg a későbbi, tudatosabb nyelvtanulást. Az ebben az életkorban 

jellemző műfajok (mesefilmek, mesekönyvek, dalok, mondókák) beépítése az órai munkába 

fogékonnyá tudják tenni a tanulókat a nyelvtanulás iránt, és segítenek elindulniuk az idegen 

nyelvi kommunikáció felé. Számukra a világ színessége, a nyelvi kifejezés változatossága 

érdekes és izgalmas, természetesen fordulnak idegen nyelvű ismerősök, barátok felé, és őszin-

te kíváncsisággal érdeklődnek más közösségek iránt. A cél ebben a szakaszban, hogy a tanuló 

Ismerkedjen meg a célnyelvi kultúrák főbb szokásaival, ünnepeivel és kommunikációs eszkö-

zeivel, valamint induljon el az önálló nyelvtanulóvá válás útján, sajátítson el olyan tanulási 

stratégiákat, amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását fejleszteni és fenntartani. Sze-
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rezzen sikerélményeket a nyelvtanulásban, ezzel növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete 

és önértékelése. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az 

önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi. 

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondo-

latait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, in-

formációt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyel-

ven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, 

párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását szemé-

lyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel. 

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitá-

lis eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezé-

seit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogas-

sa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felis-

merni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgo-

zott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információ-

szerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá 

válik más kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A 

társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoport-

ban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek 

során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a 

tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és 

az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kul-

túrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi fela-

dat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol. 

Módszerek 

A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást helyezi a 

középpontba. A bevezető szakasz természetes velejárója lehet a csendes, vagy megfigyelő 

időszak. Az irányító, pozitív tanári attitűd, valamint a vidám, stresszmentes, motiváló tanulási 

környezet hozzájárul ennek az érzelmi szűrőnek a feloldásához, így a nyelvtudás aktiválásá-
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hoz. Az idegen nyelv tanulásának kezdeti szakaszában még inkább igaz, hogy a hangsúly a 

kommunikatív értéken kell, hogy legyen a nyelvi pontossággal szemben. 

Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfelté-

tele a tanulói érdeklődés felkeltésének. Az idegen nyelvi órákon a tanuló életkori sajátossága-

inak és fejlettségi szintjének megfelelő, érdekes, változatos, értelmes és kihívást jelentő tevé-

kenységek által kerül közel a nyelv elsajátításához. A korosztály sajátosságainak megfelelően 

a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésén van a hangsúly, mely segíti, megteremti a helyes 

kiejtés alapjait is. Minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során java-

solt feldolgozni a nyelvi tartalmakat. Fontos, hogy a nyelvtanuló a kooperatív tanulási folya-

mat aktív résztvevője legyen. Az órákat ebben a pedagógiai szakaszban a játékosság és a vál-

tozatos munkaformák jellemzik. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kap a rendszeres 

ismétlés, valamint állandó kapcsolat építése az új és a már korábban megszerzett tudás között. 

A tanulás tartalmát, tananyagait a nyelvtanuló igényeinek és egyéni különbségeinek megfele-

lően kell folyamatosan újragondolni, minél inkább szem előtt tartva a 21. század elvárásait. 

A nyelvtanulás ebben a képzési szakaszban is szorosan kapcsolódik egyéb tudásterületekhez, 

ezzel is tudatosítva a tanulóban azt, hogy a nyelvtudás nem önmagáért való cél, hanem eszköz 

a világ megismerésére és egyéni céljai elérésére. Az alsó tagozaton a nyelvi tartalmak és tevé-

kenységek leginkább a művészeti, alkotást és mozgást igénylő tanulásterületekhez, illetve a 

nem tanórához köthető rendezvényekhez, ünnepekhez, szabadidős programokhoz kötődhet-

nek. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanu-

lás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 

tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. A tanulók együttműködése, a kooperatív munkaformák, valamint a projekt-

munkák fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven 

folytatott kommunikációt. Feltétlenül szükséges ezen túl az is, hogy a tanulók a digitális tar-

talmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése 

miatt pedig elengedhetetlen, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoport-

bontásban, minél kisebb létszámmal történjen. 

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen 

nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé 

válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet a célnyelven beszélőkkel, összehasonlíthat-

ja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 

országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt felada-

tok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A nyelvtanulás során a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek 

az alapja az idegen nyelvű hiteles szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi 

szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, autentikus 

tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját 

tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen 

megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 

melyek ezekben az autentikus tananyagokban nem különálló egységekként, hanem kontextus-

ba ágyazva jelennek meg. 

Tanulási eredmények 
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A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől füg-

getlen tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 

 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy 

nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hal-

lott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű szö-

vegben a tanult nyelvi elemeket; 

 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizu-

ális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a 

megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, mondani-

valóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiej-

tését tanári minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segít-

ségével; 

 felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitá-

lis csatornákon olvasott vagy hallott nagyon egyszerű szövegekben is. 

 megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan) 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervekben az általános bevezetőt az adott nyelvben és év-

folyamban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Felsorolásra 

kerülnek azok a nyelvoktatási szakasz végére minimálisan elvárt nyelvi funkciók és nyelvi 

elemek, struktúrák, valamint általános tanulási eredmények, amelyeket a nyelvtanulónak té-

makörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania. 

A kerettantervek a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítják. A témakö-

rökhöz rendelt óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A személyes, környezeti, 

közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az 

iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. A tématar-

tományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon 

bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. 

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik 

a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó 

ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből 

nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikáció-

jukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek ta-

lálják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, 
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versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák és – ellentétben 

a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 
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Helyi tanterv a német nyelv tantárgy számára 

3-4. évfolyam 
 

A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íród-

tak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelmé-

nyeknek a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatko-

zóan. 

A korai nyelvfejlesztés egyik legalapvetőbb célja, hogy a tanuló életkorából ösztönösen adódó 

megismerési és tanulási vágyra alapozva pozitív attitűd alakuljon ki benne az idegen nyelvek 

és a nyelvtanulás iránt. A nyelvhasználat örömének tudatosítása által a nyelvtanulási motivá-

ció egyre nő, ezért a pedagógiai munkában fontos szerepet kap, hogy a tanulóban kialakuljon 

és erősödjön az a pozitív érzet, hogy képes idegen nyelven az alapvető kommunikációs igé-

nyeit kielégíteni. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A tanuló az 

idegennyelv-tanulás során szervesen épít az anyanyelv elsajátítása során szerzett élményeire, 

tapasztalataira, s nem igényli a tudatos, rendszeres tanulást. Az elsődleges kommunikációs 

csatorna a hallás utáni értés és a beszéd, ezért a tanulók szövegértési és válaszadási készségé-

nek együttes fejlesztése kulcsfontosságú, ez alapozza meg a helyes kiejtés elsajátítását is. 

Ezen korai szakaszban kiemelt fontossága van a testbeszédnek is, mint a megértést és az 

eredményes kommunikációt elősegítő eszköznek. A tanuló tanórai beszédének természetes 

része még a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet visszajelzésként, megerősítésként 

használ a tanár következetes célnyelv-használatával párhuzamosan. Mindemellett fontos ki-

emelni, hogy a tanuló már az alsó tagozaton is megismerkedik alapvető nyelvtanulási stratégi-

ákkal, melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a későbbiekben önálló, tudatos nyelvtanu-

lóvá váljon. 

A nyelvórán a tanuló életkorának megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon keresztül 

találkozik a célnyelvvel és a célnyelvi kultúrákkal, a legalapvetőbb kifejezéseket, kommuni-

kációs fordulatokat élmény- és tevékenységközpontú feladatokon keresztül sajátítja el. A 

nyelvfejlesztés változatos munkaformák révén valósul meg, melyeknek alapját képezi a moz-

gással, dramatizálással összekapcsolt daltanulás, mondókázás, mesélés. Ebben az életkorban a 

gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet alapfeltétel a tanuló érdeklődé-

sének felkeltéséhez. A tananyagban, a tanteremben a képek dominálnak, az új nyelvi elemek 

sokszor képekhez kötődnek. A tanulási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a korosztály 

érdeklődését meghatározó mesék, dalok, gyerektörténetek, melyek alkalmat nyújtanak az ál-

landó és rendszeres ismétlésre, valamint állandó kapcsolat építésére az új és a már korábban 

megszerzett tudás között. A nyelvtanulás ebben a korai képzési szakaszban is kitekint egyéb 

tudásterületekre, hiszen a kisgyermek a világra még jobban egészként tekint, nem egyes tan-

tárgyakra bontva, és szívesen ismerkedik a különböző, különösen a művészeti alkotást és 

mozgást igénylő tudásterületek szókészletével célnyelven. 

A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől füg-

getlen tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben 
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 megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy 

nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hal-

lott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű szö-

vegben a tanult nyelvi elemeket; 

 megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, vizu-

ális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

 beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, a 

nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a 

megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, mondani-

valóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő kiej-

tését tanári minta követése által vagy autentikus hangzó anyag, IKT-eszközök segítsé-

gével; 

 felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, digitá-

lis csatornákon olvasott vagy hallott, nagyon egyszerű szövegekben is; 

 megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan). 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, melyek közül a 

személyes és a környezeti téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, a továbbiak pedig 

többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. 

A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra, melyek a következők: 

Nyelvi funkciók a 3. évfolyamra 

• köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

• bemutatkozás megfogalmazása 

• hogylét iránti érdeklődés 

• hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése 

• tudás, illetve nem tudás kifejezése 

• visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

• alapvető érzések kifejezése 

• kívánság kifejezése 

• kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése 

• javaslat és arra reagálás 

• személyre vonatkozó információkérés, információadás 

• véleménykérés és arra reagálás 

• dolgok, személyek megnevezése 

• tetszés, illetve nem tetszés kifejezése 

• jókívánságok kifejezése 

• főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

• utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése 
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Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten 

Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. 

Wo wohnst du? Ich wohne in …) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht‟s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht 

so gut.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute! Viel Spaß!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern.) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist 

nicht gut.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. 

Das ist schön.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte! Lies den 

Text!) 

 kívánság kifejezése (Ich möchte.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 3. évfolyamra 

• létezés kifejezése jelen időben 

• cselekvés, történés kifejezése jelen időben 

• birtoklás 

• mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek 



 

1600 

 

 

 

• mennyiségi viszonyok: számok 

• minőségi viszonyok: Wie? 

• térbeli viszonyok: közelre és távolra mutató határozószók 

• időbeli viszonyok: napok, napszakok 

• modalitás: mögen, möchten, können, wollen 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezé-

sek példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ‟sein‟ létige (Ich bin …., Du bist …., Bist du …?) 

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. 

Ich singe.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setz dich!) 

 mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek (Schüler, Katze, Hund) 

 mennyiségi viszonyok: számok, határozott mennyiség (eins, zwei, ein Stück 

Schokolade) 

 minőségi viszonyok: Wie? (Das finde ich toll/schlecht.) 

 térbeli viszonyok: közelre és távolra mutató határozószók (hier, dort) 

 időbeli viszonyok: napok, napszakok, időpontok (am Montag, am Wochenende, am 

Morgen, um 7 Uhr) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. 

Ich mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest 

du ein Eis?) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (und, oder, 

aber, das, ich, mich) 
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A 3. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 36 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Hallo, wie geht’s dir? • Zum Geburtstag viel Glück! • Hast du 

ein Haustier? • Bei Grazia zu Besuch • Martinstag • Kinder 

lieben Karneval • Muttertag 

8 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
 

Ich höre gern Musik • Ich kann singen und tanzen • Hast du ein 

Haustier? 

3 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Endlich Winter • Hast du ein Haustier? • Wohin gehen wir hin? 

4 

Bezüge zur Zielsprache 
 

Wir spielen Theater: Alle Buchstaben sind Freunde 

3 

Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 
 

Grüße von den deutschen Freunden • Martinstag • Kinder 

lieben Karneval • Muttertag 

5 

Spielerisches Lernen 
 

Wiederholungsspiel • Spielseiten in jeder Lektion • Liederseite 

in jeder Lektion 

4 

Unterhaltung 
 

Wiederholungsspiel •Spielseiten in jeder Lektion • Liederseite 

in jeder Lektion • Scherz-Zoo in jeder Lektion • Humor-Labor 

in jeder Lektion • Experimente im Arbeitsbuch 

6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 

Ich höre gern Musik • Ich kann singen und tanzen • Hast du ein 

Haustier? 

3 

Összes óraszám: 36 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon.  

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 

mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. 

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 

mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. 

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 

mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. 

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 

mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 
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TÉMAKÖR: Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. 

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 

mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 

TÉMAKÖR: Spielerisches Lernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. 

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 
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mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. 

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 

mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM:3 óra 

Ebben az életkorban első sorban a primer készségek fejlesztése a legfontosabb, ezért az elle-

nőrzés, értékelés középpontjában is a hallott szöveg értése áll. Fejlődését az órai utasítások és 

a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. 

A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezet-

len nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

Az olvasás és az írás bevezetése fokozatosan történik. Az értékelésnél az olvasási technika és 

a másolás helyességét vizsgáljuk. 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • Rövidebb tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése 

 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• • írásbeli házi feladat, 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
egyéni munka, pármunka, kooperatív technikák, csoportmunka, frontális osztálymunka, drá-

majáték, szóbeli utasításra adott testi válasz, autentikus dalok, versek, kiszámolók, játékok, 



 

1606 

 

 

 

mesék, történetek feldolgozása, eljátszása, kereszttantervi kapcsolatokhoz fűződő tevékenysé-

gek (rajzolás, színezés, hajtogatás, daltanulás, mérés, csoportosítás, mozgásos játékok) 
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A 4. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Hallo! • Das ist meine Familie • Hast du Geschwister? • Wo 

wohnt ihr? • Das Haus von Familie Weigel • Mautzi, unsere 

Katze • Um wie viel Uhr stehst du auf? • Feste im Dezember • 

Faschingszeit, Narrenzeit • Ostern 

35 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
 

Meine Schulsachen • Was isst du in der Pause? 

14 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Das ist meine Familie • Hast du Geschwister? • Wo wohnt ihr? 

• Das Haus von Familie Weigel • Mautzi, unsere 

Katze 

14 

Bezüge zur Zielsprache 
 

Phonetik-Übungen in jeder Lektion 

12 

Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 
 

Feste im Dezember • Faschingszeit, Narrenzeit • Ostern 

2 

Spielerisches Lernen  
 

Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 

17 

Unterhaltung 
 

Feste im Dezember • Faschingszeit, Narrenzeit • Ostern 

2 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  
 

bei jedem behandelten Themenkreis 

12 

Összes óraszám: 108 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 

 érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kife-

jezi, főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatko-

zást; 

 kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, 

illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkci-

ókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére 

használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, 

egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt min-

dennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hely-

zetekben; 

 az adott tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és 

begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: enge 

Familienmitglieder, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: das 

Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einrichtung, 

altersbezogene Gegenstände 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste 
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 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven: Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

gesunde Lebensweise 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

2-3 főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állan-

dósult szókapcsolat ismerete 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

die Natur 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven: Haustiere halten 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadá-

sa 

 Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 projektmunka: 

 családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 

 lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhaszná-

lásával) 

 kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemutatá-

sa) 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonsá-

gok, szokások bemutatása) 

 társakkal készített interjú órai keretek között 

 bemutatkozás 

 lakóhely 

 családtagok 

 játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interak-

tív táblával 

 képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 

 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

 szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

 közös játékos daltanulás 

 plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 

 közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van? 

 ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével 
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 ismert mese közös olvasása németül és a szöveg feldolgozása képekkel, képek sorba 

rakásával 

 színdarab előkészítése csoportban: egy kiválasztott főbb ünnephez színdarab előkészí-

tése és előadása 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást 

igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során; 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség ese-

tén segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunká-

ban szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alko-

tó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket 

anyanyelvén már ismer; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformák-

ban; 

 rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

 a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 

alkalmazza; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy 

megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

 egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkci-

ókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére 

használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, 

egyszerű helyzetekben; 
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 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt min-

dennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hely-

zetekben. 

 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységek-

be, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

játék céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eigene 

Schule 

 A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände zum Lernen 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven: Schreiben, Lesen, Zählen, Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, wichtigste Feste in der Schule 

 Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 

 Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 

nyelvi tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 projektmunka csoportban: az ideális tanterem 

 osztályterem tervezése berendezési tárgyak megnevezésével 

 egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, ta-

nulási tevékenységek megnevezésével 

 csoportversenyek, pl: Laufdiktat 

 projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, 

tárgy stb. segítségével) 

 szituációs játékok 

 betűzés játékosan – „akasztófa” 

 projektmunka (plakátkészítés) csoportban: a saját iskola bemutatása; az álomiskola 

(kép, rajz, kulcsszavak stb. segítségével) 

 órarend készítése célnyelven 

 társakkal készített interjú és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

 tantárgyak 

 kedvenc tanárom 

 az én iskolám 

 iskolai ünnepek 
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TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunká-

ban szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alko-

tó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformák-

ban; 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén ko-

rábban megszerzett ismeretekkel; 

 alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartal-

makra jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifeje-

zéseket, utasításokat, eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyel-

ven: Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életko-

rának és érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek 

során megcélzott tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

 öltözködés a különböző évszakokban 

 hétvégi tevékenységek a családban 

 időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 

 évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 

- közös előadás: dal, vers, mese 

- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével  

- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Körperteil Blues, Kopf und Schulter …, 

Wochentagelied) 

- mozgásos játékok (pl. memorizálás labdával, tornával; süket postás játék; Lépj előre, 

ha tudod a választ! - játék) 

- kedvenc mese dramatizálása 
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TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 

 felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

 felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet 

közötti különbségeket; 

 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

 lebetűzi a nevét; 

 felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 

 megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti 

különbségeket; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy 

megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A német ábécé és jelkészlet ismerete 

 A német nyelv hangkészletének felismerése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- szavak lebetűzése szavak diktálása betűzéssel 

- szituációs telefonos játék: „Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren?” 

- keresztrejtvény készítése, megoldása 

- verseny csoportban: ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 

- csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 

- szókígyó - csapatverseny 

- daltanulás a célnyelven (pl. Das deutsche Alphabet-Lied) 

- betűzőverseny 

- képes szótár készítése 

- rajzfilmek nézése célnyelven 

- szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 

- közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 

TÉMAKÖR: Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhe-

lyezkedését, főbb országismereti jellemzőit; 

 ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezése-

ket, állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

 megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 

 A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- projektmunka: 

 születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban (összehasonlítás) 

 egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánk-

ról, valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 

- Képek gyűjtése a különböző német nyelvű országok karácsonyairól 

- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 

- országismereti vetélkedő 

TÉMAKÖR: Spielerisches Lernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség ese-

tén segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alko-

tó jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformák-

ban; 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységek-

ben használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő német nyelvi 

tevékenységekben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő kör-

játékok elsajátítása 

- játékos szótanulás: minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 

- mondókák, dalok tanulása, előadása 

- egyéni / csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 

- akasztófa játék, barkochba, activity, bingó, hatschi-patschi játék 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból 

vagy mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

 megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasí-

tásokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rö-

vid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben; 

 felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékeny-

ségek során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű írott illetve hallott szövegek 

felhasználása szórakozás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint sze-

repkártyák segítségével 

- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 

- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása 

- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, me-

sék online 

- énekek, versek előadása 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb 

szabadidős tevékenységek során 

- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 

- számítógépes játékok a célnyelven 

- célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunká-

ban szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre; 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető in-

formációkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel német nyelven 

 Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét német nyelvű információ meg-

szerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése 

egyedül vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport számára 

- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas-mondatos kiselőadást tart a tanult téma-

körökből 

- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Matematika 4 4 3 + 1 3 + 1 

Éves óraszám 144 óra 144 óra 108 + 36 óra 108 + 36 óra 

Óraszám ciklusonként (5-6. évfolyam, 

7-8. évfolyam) 
288 óra 288 óra 

A tantárgy alapóraszámához megadott, 

a témakörökhöz javasolt óraszámok 

összege: 

272 óra 204 óra 

136 óra 136 óra 102 óra 102 óra 

Fennmaradó órák száma: 

16 óra 84 óra 

8 óra 8 óra 42 óra 42 óra 

 

5. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata 5. évfolyam: 

Témakör neve 5. évfolyam 

Halmazok 3 

Matematikai logika, kombinatorika 3 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 8 

Alapműveletek természetes számokkal 14 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 10 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 14 

Alapműveletek közönséges törtekkel 10 

Alapműveletek tizedes törtekkel 8 

Arányosság, százalékszámítás 6 

Egyszerű szöveges feladatok 8 

A függvény fogalmának előkészítése 4 

Sorozatok 2 

Mérés és mértékegységek 16 

Síkbeli alakzatok 8 

Transzformációk, szerkesztések 6 

Térgeometria 10 

Leíró statisztika 2 
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Valószínűség-számítás 4 

Helyi sajátosságok (házi kompetenciamérés, műveleti sebességmé-

rés, Be- kimeneti mérések)  

8 

Összes óraszám: 144 

 

6. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata 6. évfolyam: 

Témakör neve 6. évfolyam 

Halmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika 3 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 12 

Alapműveletek természetes számokkal 2 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 8 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 8 

Alapműveletek közönséges törtekkel 10 

Alapműveletek tizedes törtekkel 6 

Arányosság, százalékszámítás 14 

Egyszerű szöveges feladatok 12 

A függvény fogalmának előkészítése 6 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 6 

Síkbeli alakzatok 10 

Transzformációk, szerkesztések 14 

Térgeometria 4 

Leíró statisztika 6 

Valószínűség-számítás 6 

Helyi sajátosságok (házi kompetenciamérés, műveleti sebesség-

mérés, Be- kimeneti mérések) 

8 

Összes óraszám: 144 

 

7. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata 7. évfolyam: 

Témakör neve 7. évfolyam 

Halmazok, számhalmazok 4 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 8 
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Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 12 

Arányosság, százalékszámítás 16 

Szöveges feladatok előkészítése 

(algebrai kifejezések, egyenletek megoldása) 

16 

Szöveges feladatok 12 

A függvény fogalmának előkészítése (egyenes, fordított ará-

nyosság, grafikonok elemzése) 

8 

Síkbeli alakzatok (kerület, terület) 16 

Transzformációk, szerkesztések 16 

Térgeometria 12 

Leíró statisztika 8 

Valószínűség-számítás 8 

Összes óraszám: 136 

Év eleji, év végi felmérés 4 

Házi kompetenciamérés, műveleti sebesség 4 

Helyi tanterv összes óraszáma: 144 

 

8. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata 8. évfolyam: 

Témakör neve 8. évfolyam 

Halmazok, számhalmazok 12 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 8 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 12 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Szöveges feladatok előkészítése  

(algebrai kifejezések, egyenletek megoldása) 

12 

Szöveges feladatok 12 

A függvény fogalmának előkészítése  

(egyenes, fordított arányosság, grafikonok elemzése) 

8 

Síkbeli alakzatok (sokszögek kerülete, területe) 12 

Transzformációk, szerkesztések 12 

Térgeometria 12 

Leíró statisztika 8 

Valószínűség-számítás 8 

Összes óraszám: 128 

Év eleji, év végi felmérés 4 

Házi kompetenciamérés, műveleti sebesség 4 

8. évfolyam vizsgákra való készülése, félévi vizsga megírása 8 

Helyi tanterv összes óraszáma: 144 
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MATEMATIKA 

5. – 8. osztály 

 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelö-

lő – nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása 

során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenysé-

gekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus model-

lek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatá-

rozásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kiala-

kul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika kisebb egysé-

geinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköz-

napi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanu-

lót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi 

életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét 

helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal 

fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kiala-

kulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 

tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a 

különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 

modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 

műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 

tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatósá-

gának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól al-

kalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 

véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 

Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 

adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú hal-

adást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. 

Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megér-

tése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos al-

kalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a ma-

tematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 

alkalmazására terjed ki. 
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A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi mó-

don fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns in-

formációk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 

több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak ki-

alakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algo-

ritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul 

a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal haté-

kony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozato-

san alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a 

szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell 

ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanu-

lási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) 

bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problé-

mamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompeten-

ciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk 

és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrá-

jának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gon-

dolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A ta-

nuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matemati-

kai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megol-

dás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, ame-

lyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai 

módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló 

megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai 

állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, 

a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 

erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 

tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges terve-

zésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható követ-

kezmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a szemé-

lyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit má-

sokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása 

során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni má-

sok álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művésze-

tekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
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A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matema-

tikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai 

fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmas-

ságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül 

képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia ki-

dolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai projektekben való 

részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását (kreati-

vitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való 

együttműködés készsége). 
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5. évfolyam 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése ábráról 

Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 

halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai 

közül a szemüvegesek és a barna hajúak 

Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) szempontjá-

nak/szempontjainak felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzéseKonkrét elemek két tulajdon-

ság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendelkező elemek és a pontosan 

egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

Játék logikai készlettel 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért  

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzé-

sére; 
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összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 

Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok alko-

tása 

Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: szisztematikus felsorolás 

FOGALMAK 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehe-

tőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

„Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros szá-

mokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

„Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a többi-

eknek ki kell találni, melyik a hamis 

Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása a 

nyitott mondat igazzá tételére 

Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek meg-

felelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

TÉMAKÖR: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Számok helyi értékes írásmódjának megértése tizes alapú számrendszerekben csoportosítást, 

leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 
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Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma címle-

tű pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a 

fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

„Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, pél-

dául az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 

többszöröseinél dobbantanak 

TÉMAKÖR: Alapműveletek természetes számokkal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

írásban összead, kivon és szoroz; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekí-

ti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A há-

nyadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák alkalma-

zása 

Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása so-

rán; a hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
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Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok körében 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 
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FOGALMAK 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szor-

zat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, 

hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Fejben számolás gyakorlása játékkal 

 „Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő számokhoz 

számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az 

nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja ki-

számolni a felírt számaiból 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

TÉMAKÖR: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekí-

ti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmér-

séklet 

Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés so-

rán 

Összeadás, kivonás elvégzése az egész számok körében 



 

1629 

 

 

 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság) ismerete és alkal-

mazása a gyakorlatban 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 

Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” létre-

hozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek megfele-

lően foglalják el a helyüket 

Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van a kisau-

tó, ha … ?” 

Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a játé-

kos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám kivoná-

sának modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, vegyél fel 

kölcsönt 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

TÉMAKÖR: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a racionális számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 
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Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 

tizedesvessző, helyi értékes írásmód, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel. 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár 

mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző beosz-

tások vannak) 

Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, a 

másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad színezé-

se 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű kártyajá-

ték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való kiegészítése 

(euró, eurócent) 

Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

TÉMAKÖR: Alapműveletek közönséges törtekkel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elvégzi az alapműveleteket a közönséges körében, eredményét összeveti előzetes becslésével; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

meghatározza konkrét számok közös nevezőjét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 

közös nevező 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek értelme-

zésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk, 

bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört 

számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; aki-

nek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tizedes törtekkel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becs-

lésével; 

írásban összead, kivon és szoroz; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekí-

ti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

szoroz, oszt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb kétjegyű egész  számmal gyakorlati feladatok meg-

oldása során; a hányados becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 
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Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

kerekítés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás segítségé-

vel 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámí-

tási feladatokat megold; 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét gyakor-

lati feladatok megoldásában 

Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

FOGALMAK 

 egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), ob-

jektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 
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Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a 

nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel 

való mérése esetén 

Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 

először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 
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TÉMAKÖR: Egyszerű szöveges feladatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, példá-

ul szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A feladatok szövegének értelmezése, lényeg kiemelés, szükséges adatok, felesleges adatok 

szétválogatása 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és 

a tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcse-

rét 

− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges szabá-

lyának megadása  

A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

FOGALMAK 

megfeleltetés, koordináta-rendszer, pont koordinátái 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó já-

ték, kültéri tájékozódási verseny 

TÉMAKÖR: Sorozatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját 

munka készítése 

− Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 

„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó 

számokra 
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− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 
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TÉMAKÖR: Mérés és mértékegységek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységek-

kel a természetes és az épített környezetben 

Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített 

környezetben 

Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített 

környezetben 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegy-

ségei, felszín, térfogat és mértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő hasz-

nálata 

Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok területe, a 

terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfogata...) 

„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső 

magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfo-

gata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 
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Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 
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TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet; 

ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazáb-

rájukat; 

a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

síkbeli görbék közül kiválasztja a kört 

síkbeli alakzatok közül kiválasztja a sokszögeket 

kör és részeinek ismerete 

Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

sokszögek csoportosítása oldalaik tulajdonsága alapján 

téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

 

 

FOGALMAK 

síkidom, sokszög, kör, téglalap, négyzet, körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lényegte-

len tulajdonságok kizárása) 

Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása 

Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 
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TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeik-

kel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, merőleges és párhuzamos egyenese-

ket szerkeszt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkeszté-

se;  

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 

 merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület vizsgálata, párhuzamos, merőleges 

alakzatok kiválasztása 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

ismeri a gömb tulajdonságait; 

a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 
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Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; 

Testek közül gömb kiválasztása 

Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, 

téglatest kocka hálójának elkészítése 

FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek ki-

választása) 

Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, 

élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbe-

szélése, kiállítása az osztályteremben 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a táblázatok adatait, adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és 

digitális eszközökkel is; 

különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a közép-

ső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram) kisméretű mintán 

Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

Érdemjegyek átlagának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

adat, diagram,  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felmérés 

készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, ábrázo-

lása) 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 
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TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rende-

zi és ábrázolja digitálisan is; 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett szí-

nes golyókkal 

Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 kísér-

letből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, ahány 

pirosat dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova jutsz; 

válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz 

meg állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a dobott 

számok összege 13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, 

aki igazat állít 

„Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére 

(például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a 

„lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 
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6. évfolyam 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése ábráról 

Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 

halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai 

közül a szemüvegesek és a barna hajúak 

Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) szempontjá-

nak/szempontjainak felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

 

Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendelkező 

elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 
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tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan össze-

állít; 

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzé-

sére; 

összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 

Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok alko-

tása 

Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztemati-

kus felsorolás 

FOGALMAK 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehe-

tőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

„Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros szá-

mokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

„Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a többi-

eknek ki kell találni, melyik a hamis 

Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása a 

nyitott mondat igazzá tételére 

Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek meg-

felelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

 

TÉMAKÖR: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prím-

tényezős felbontását 1000-es számkörben; 

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság 

szabályait; 

a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk sze-

rint csoportosítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Számok helyi értékes írásmódjának megértése tizes alapú számrendszerekben csoportosítást, 

leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 

Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 

2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete és 

alkalmazása 

A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma címle-

tű pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a 

fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

„Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, pél-

dául az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 

többszöröseinél dobbantanak 

 „Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti ennek a 

számnak az összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos választ egy 

számot és így tovább 

TÉMAKÖR: Alapműveletek természetes számokkal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

írásban összead, kivon és szoroz; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekí-

ti; 
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a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A há-

nyadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák alkalma-

zása 

Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása so-

rán; a hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok körében 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szor-

zat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, 

hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Fejben számolás gyakorlása játékkal 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő számokhoz 

számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az 

nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja ki-

számolni a felírt számaiból 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt en-

nek igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a játékot 

az a tanuló nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 
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TÉMAKÖR: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekí-

ti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmér-

séklet 

Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

fejben, írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van a kisau-

tó, ha  

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 
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Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 
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TÉMAKÖR: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a racionális számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 

tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár 

mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző beosz-

tások vannak) 

Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, a 

másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad színezé-

se 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása. 

A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való kiegészítése 

(euró, eurócent) 

Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

TÉMAKÖR: Alapműveletek közönséges törtekkel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elvégzi az alapműveleteket a közönsége körében, eredményét összeveti előzetes becslésével; 
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ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

meghatározza konkrét számok reciprokát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 

közös nevező, reciprok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek értelme-

zésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk, 

bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört 

számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; aki-

nek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tizedes törtekkel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becs-

lésével; 

írásban összead, kivon és szoroz; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekí-

ti; 
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a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) 

ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása 

írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műve-

letsor felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

kerekítés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás segítségé-

vel 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyan-

azokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műve-

letsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámí-

tási feladatokat megold; 
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ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét gyakor-

lati feladatok megoldásában 

Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak alkalmazá-

sával 

Százalékérték, százalékalap, százalékláb fogalmának felismerése 

Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

Százalékérték kiszámítása konkrét gyakorlati feladatok megoldásában 

FOGALMAK 

arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei, 

százalékelnevezések 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), ob-

jektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a 

nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel 

való mérése esetén 

Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 

először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti tanulmá-

nyokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

TÉMAKÖR: Egyszerű szöveges feladatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 
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gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, példá-

ul szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A feladatok szövegének értelmezése, lényeg kiemelés, szükséges adatok, felesleges adatok 

szétválogatása 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és 

a tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcse-

rét 

− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges szabá-

lyának megadása  

A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 



 

1655 

 

 

 

FOGALMAK 

megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes arányosság grafikonjának 

kiválasztása 
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TÉMAKÖR: Sorozatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját 

munka készítése 

− Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 

„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó 

számokra 

− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

TÉMAKÖR: Mérés és mértékegységek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységek-

kel a természetes és az épített környezetben 

Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített 

környezetben 

Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített 

környezetben 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegy-

ségei, felszín, térfogat és mértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok terüle-

te, a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfoga-

ta...) 

„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső 

magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfo-

gata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet; 

ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazáb-

rájukat; 

a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 
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ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 

Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség 

Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

A speciális négyszögek: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet  

elnevezések ismerete 

FOGALMAK 

síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő 

szárú és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lényegte-

len tulajdonságok kizárása) 

Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 

Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése 

Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása 

Négyszögek csoportosítása megadott szempontok szerint 

Tangram 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 
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ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeik-

kel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuza-

mos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkeszté-

se; szögfelezés, szögmásolás 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

 

FOGALMAK 

szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merő-

leges, szögfelező félegyenes, körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, 

körcikk 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a pa-

don 

Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével  

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, tenge-

lyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 

Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vo-

nalzó) 

„ Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

MAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

ismeri a gömb tulajdonságait; 

a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 

Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

Testek közül gömb kiválasztása 

Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek ki-

választása) 

Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak 

összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, 

élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbe-

szélése, kiállítása az osztályteremben 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a közép-

ső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 

A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, 

pontdiagram) kisméretű mintán 

A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos  eszkö-

zökkel kisméretű minta esetén 

Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés alapján 

kisméretű minta esetén 

Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

adat, diagram, átlag 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felmérés 

készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, ábrázo-

lása) 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rende-

zi és ábrázolja digitálisan is; 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett szí-

nes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában: va-

lószínűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket írunk kártyák-

ra (például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két egy-
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forma szín; egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a kísér-

letet, majd mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövet-

kezett; a kísérletek végén elemzés: melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket választanád 

Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 kísér-

letből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, ahány 

pirosat dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova jutsz; 

válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz 

meg állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a dobott 

számok összege 13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, 

aki igazat állít 

„Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére 

(például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a 

„lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 
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7. évfolyam 

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

számokat, számhalmazokat számegyenesen ábrázol; 

véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

ismeri a racionális számokat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Halmazokba rendezés több szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számok, számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk 

elkészítése 

Példák véges és végtelen szakaszos tizedes törtekre 

FOGALMAK 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális 

szám; véges, végtelen szakaszos tizedes tört 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} halmaz 

részhalmaza B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok} 

Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály ta-

nulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből 

Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges tizedes 

tört típus alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, irányított összegzése 

Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 
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TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért; 

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzé-

sére; 

összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket; 

konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével és 

anélkül 

Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisz-

tematikus felsorolás 

Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehetőségei-

nek lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

Számkártyás feladatok megoldása 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prím-

tényezős felbontását 1000-es számkörben; 

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét; 

pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbon-

tás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek fel-

írása 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

„Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a százalék fogalmát, egyszerű gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő szá-

zalékszámítási feladatokat megold; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, levegő 

összetétele, páratartalom 
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Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) összeha-

sonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 
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FOGALMAK 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes 

mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 

Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes moz-

gás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása 

Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása 

és bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás költség-

vetésének tervezése 

Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegységek-

kel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a kisebb 

egységből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üre-

ges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése (algebrai kifejezések, egyenletek megoldása) 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz  

egyszerű egyismeretlenes elsőfokú egyenletet mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeretlen 

mennyiségek jelölésére 

Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

Helyettesítési érték számolása 

Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

Két tagból közös számtényező kiemelése 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 
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változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifeje-

zés; kiemelés, egyenlet, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a meg-

felelő kiválasztása  

Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 „Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba állítása 

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott végeredményt, és 

a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerep-

cserét. A fejben alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és formális leírása 

Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egy-

szerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik” al-

kalmazásával 

Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét érintő témák 

feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó bér, nettó 

bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel; 

A költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány; 
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Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a pénz-

mozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése (egyenes, fordított arányosság, grafiko-

nok elemzése) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték 

Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témái-

ból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoportmunkában; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó 

értékpárok grafikus ábrázolása 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasztása 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 
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ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet; 

ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazáb-

rájukat; 

a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Háromszögek külső szögeinek összege 

Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, konvex 

és konkáv közti különbség, átló fogalma 

A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; 

halmazábra 

Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján átdara-

bolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

FOGALMAK 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvo-

nal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; 

annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négy-

zet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfi-

gyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a 

tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

„Rontó” játék speciális négyszögekkel 

Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges papír 

területének becslése, számolása 

 „Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 
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ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeik-

kel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

Dinamikus geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való pont kö-

rüli elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése 

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus alakzatai-

nak kiválasztása 

Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak elhelyezése 

Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; az euk-

lideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti; 

a kocka, a téglatest, a hasáb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 

Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egy-

máshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
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Testek hálójának készítése 

Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számo-

lással 

FOGALMAK 

hasáb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek ki-

választása) 

Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásai-

nak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbe-

szélése, kiállítása az osztályteremben 

Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  

Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

konkrét adatsor esetén átlagot számol 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 

Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó diag-

ramról megadott szempont szerint 

Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

Konkrét adatsor esetén átlag 

 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 
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Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök használa-

táról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

Konkrét adathalmazok átlagainak megállapítása és összehasonlítása csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rende-

zi és ábrázolja digitálisan is; 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása digitáli-

san is 

Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett szí-

nes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden eseménykár-

tya, amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban vé-

gezzük a kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról leve-

het a játékos egy zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok 

Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egyszer-

re a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vo-

natkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippel-

jünk az események gyakoriságára 

Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó egyik 

partjára; két kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong átkelhet a folyón; 

az győz, akinek először átmegy az összes korongja 

Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások ered-

ményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz 

meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobótesttel prím-

számot dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az 



 

1675 

 

 

 

a tanuló nyeri, aki igazat állít 

„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet előtt a 

tanulók összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a bekövetkezé-

si esélyekről 
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8. évfolyam 

 

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metsze-

tét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Halmazokba rendezés több szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és 

uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk 

elkészítése 

Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

FOGALMAK 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális 

szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} halmaz 

részhalmaza B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok} 

Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály ta-

nulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonság-

gal rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az 

egyetlen tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán 

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 
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Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből 

Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges tizedes 

tört típus alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, irányított összegzése 

Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan össze-

állít; 

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzé-

sére; 

összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szüksé-

ges módszereket; 

konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével és 

anélkül 

Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisz-

tematikus felsorolás 

Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehetőségei-

nek lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

Számkártyás feladatok megoldása 

Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anélkül), 

családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasztás át-

tekintésére 

Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal 
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TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prím-

tényezős felbontását 1000-es számkörben; 

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörö-

sét; 

pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbon-

tás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek fel-

írása 

Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

„Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel 

Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négyzetszám 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámí-

tási feladatokat megold; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, keve-

rési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) összeha-

sonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes 

mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával 

Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes moz-

gás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása 

Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki 

ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott példák, problémák feldolgozása 

és bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás költség-

vetésének tervezése 

Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegységek-

kel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a kisebb 

egységből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üre-

ges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése (algebrai kifejezések, egyenletek megoldása) 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

egyismeretlenes elsőfokú egyenletet mérlegelvvel megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeretlen 

mennyiségek jelölésére 

Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

Helyettesítési érték számolása 

Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

Két tagból közös számtényező kiemelése 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifeje-

zés; kiemelés, egyenlet, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a meg-

felelő kiválasztása  

Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba állítása 

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott végeredményt, és 

a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerep-

cserét. A fejben alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és formális leírása 

Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel 

megold; 

gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé 

gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egy-

szerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik” al-

kalmazásával 

Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét érintő témák 

feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó bér, nettó 

bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel; 

A költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a pénz-

mozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése (egyenes, fordított arányosság, grafiko-

nok elemzése) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való met-

széspont 

Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

FOGALMAK 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témái-

ból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoportmunkában; a 

tapasztalatok irányított összegzése 

Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó 

értékpárok grafikus ábrázolása 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasztása 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtra-

péz, négyzet; 

ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazáb-

rájukat; 

ismeri a kör részeit 

a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában; 

meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Háromszögek külső szögeinek összege 

Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, konvex 

és konkáv közti különbség, átló fogalma 

A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négy-

zet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; 

halmazábra 

Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján átdara-

bolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 

Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

FOGALMAK 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvo-

nal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; 

annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négy-

zet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfi-

gyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a 

tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

„Rontó” játék speciális négyszögekkel 

Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges papír 

területének becslése, számolása 

Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása  

Derékszög kijelölése csomós kötéllel 

Pitagoraszi számhármasok keresése 

Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, az iskola 

épületében és a játszótéren 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő 

ábrát; 

felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeik-

kel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

Dinamikus geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak elhelyezése 

Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső pereme, ma-

kett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 

Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; az euk-

lideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 
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TÉMAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegy-

ségeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egye-

nes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti; 

ismeri a gömb tulajdonságait; 

a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 

Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egy-

máshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

Testek hálójának készítése 

A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 

A gömb mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, síkmetszetek 

Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számo-

lással 

FOGALMAK 

hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek ki-

választása) 

Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásai-

nak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbe-

szélése, kiállítása az osztályteremben 

A gömb speciális tulajdonságainak megfigyeléséhez testeket tartalmazó készletből elemek 

választása megadott szempontok alapján 

Földgömb bemutatása matematikai szempontból 

Tapasztalatszerzés a gömbi geometria alapjairól például narancson 

Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 

számolása  
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Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális 

forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a közép-

ső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 

Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó diag-

ramról megadott szempont szerint 

Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása 

Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása  

Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) megfigyelé-

se, összehasonlítása 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök használa-

táról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása csoportmun-

kában 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rende-

zi és ábrázolja digitálisan is; 
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valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a 

„biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése  ábrázolása digitáli-

san is 

Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett szí-

nes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden eseménykár-

tya, amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban vé-

gezzük a kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról leve-

het a játékos egy zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok 

Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egyszer-

re a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vo-

natkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippel-

jünk az események gyakoriságára 

Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó egyik 

partjára; két kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong átkelhet a folyón; 

az győz, akinek először átmegy az összes korongja 

Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások ered-

ményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz 

meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobótesttel prím-

számot dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az 

a tanuló nyeri, aki igazat állít 

„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet előtt a 

tanulók összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a bekövetkezé-

si esélyekről 
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MAGYAR NYELV 

 

5. osztály (heti 2,5 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 14 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 16 

Írás, fogalmazás 15 

Helyesírás 16 

A szavak szerkezete és jelentése 14 

A nyelv szerkezete és jelentése 15 

Összesen 90 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

A kommunikáció alapjai 12 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 15 

 

Állandósult szókapcsolatok 5 

 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

 

20 

Hangalak és jelentés 

 

13 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

 

23 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 5 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

5. osztály (heti 2,5 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Mesék 20 

Petőfi Sándor: János vitéz 25 

Táj, szülőföld 5 

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei 5 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 10 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány 10 

Próbatételek, kalandok, hősök 15 

Összesen 90 
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MAGYAR NYELV 

 

6. osztály (heti 2,5 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 16 

Írás, fogalmazás 15 

Helyesírás 20 

A szavak szerkezete és jelentése 14 

A nyelv szerkezete és jelentése 15 

Összesen 90 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  

A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, 

szövegértési tudnivalók     

55 

 

Kommunikáció- szóbeli és írásbeli közlés jellemzői 15 

 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 13 

 

Szabadon felhasználható órakeret 7 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

6. osztály (heti 2,5 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Mondák, balladák 20 

Arany János: Toldi 18 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 8 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 6 

Kalandok, hősök  15 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4 

Kortárs irodalom 5 

Szövegértés, szövegalkotás 14 

Összesen 90 
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Magyar nyelv 

7. osztály (heti 1 óra) 

 
Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 2 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés         3 

Írás, fogalmazás 3 

Helyesírás         8 

A nyelv szerkezete és jelentése 20 

A nyelv állandósága és változása - 

Összesen 36 

 

Magyar irodalom 

7. osztály (heti 2 óra) 

 
Tematikai egységek Óraszám 

Kisepikai alkotások (pl. mese, monda, eposz, ballada, kisregény, költői levél 

elbeszélés, novella, legenda, anekdota) 

10 

Nagyepikai alkotás – regényelemzés 9 

Lírai műfajok (históriás ének, óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, rapszó-

dia) 

25 

Korstílus – a reneszánsz, a romantika 12 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regény-

elemzés) 

8 

Drámai műfajok ( komédia, tragédia) 8 

Összesen 72 
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Magyar nyelv 

8. osztály 
 

Magyar nyelvtan 8. osztály (heti 1 óra) 
A tananyag témakörei óraszám 

1. Készüljünk a felvételire! 12 óra 

2. Szövegértés, szövegalkotás 4 

3. Félévi vizsga 2 

4. Összetett mondat a szövegben 10 

5. Szóösszetételek, szóalkotási módok 4 

6. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései 4 

Összesen: 36 óra 

 

Magyar irodalom 

8.osztály 

 
Irodalom 8. osztály (heti 2 óra) 

A tananyag témakörei óraszámok 

Irodalmunk a 20. század első felében  

a) Líra a 20. sz. első felében (Ady, Babits, Kosztolányi, 

Juhász Gyula, József Attila, Radnóti, Dsida Jenő, 

Reményik Sándor, Áprily Lajos) 

20 óra 

b) Epika a 20. sz. első felében ( Móricz, Karinthy, Kós 

Károly, Herczeg Ferenc, Tamási Áron, Nyírő József) 

13 óra 

c) Vérző Magyarország- Trianon a magyar irodalomban 

(Reményik Sándor, Márai Sándor) 

2 óra 

Irodalmunk a 20. század második felében  

a) Líra (Szabó Lőrinc,Nagy László, Weöres Sándor,  Kányádi 

Sándor, Wass Albert) 

12 

b) Epika (Sütő András, Tamási Áron, Örkény István) 4 

c) Dráma 2 

A 20. századi történelem az irodalomban  

Szabó Magda: Abigél, Pilinszky János, Illyés Gyula, Choli 

Daróczi József, Orwell 

6 

Szórakoztató irodalom  

Agatha Christie, Rejtő Jenő 3 

Szabadon felhasználható keret 10  

                                                             összesen 72 óra 
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Magyar nyelv és irodalom 

5-8.évfolyam 
 

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak több-

szörös feladata és célja van:   

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcso-

latát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. 

Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfele-

lően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell 

készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói legye-

nek.  

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre te-

gyenek szert.  

 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan ol-

vasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé 

látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olva-

sott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meg-

lévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek 

meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének megtartá-

sával. 

 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növe-

lése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel rendel-

keznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, szövegtípu-

sokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – képesek le-

gyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni 

képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javítások-

kal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális fogalmazá-

sokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 

 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is he-

lyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindeneke-

lőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a tudatos szöveg-

értési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő megnyilatkozást, a to-

leráns nyelvhasználatot. 

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 

sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének 

lehetőségét.  

 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az alap-

tantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismere-

tek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mér-

legelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 
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A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést je-

lent, hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képes-

ségeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az alapja.  

A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a korosz-

tály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantár-

gyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök 

feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai 

munkába vagy a házi feladatba. 
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Helyi tanterv 

 

5–6. ÉVFOLYAM 
 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb évfo-

lyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb 

technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különbö-

ző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban, 

gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek anyanyelvük-

ről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a szövegkörnye-

zetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az igényük a pontos 

és szabatos nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek szövegköz-

pontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos gyakorlati ké-

pességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a szövegek 

értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a 

hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer 

megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás közép-

pontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar 

nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és 

szövegalkotás gyakoroltatása.  

Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az 

alsó tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel 

találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, fejlő-

déséhez, tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, amelyek 

megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett 

emberekké teszik őket. Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási módnak kitün-

tetett szerepe van. 
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AZ 5. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG  

 

I. Kommunikáció alapjai 
A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 

A kommunikációs illemszabályok tudatosítása 

(üdvözlési szokások, SMS, chat) 

 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség – 

játékosan 

 

Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és értelem-

megkülönböztető szerepe 

Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó 

portálak használata 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés 

elve 

III. Állandósult szókapcsolatok 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, közmon-

dások eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán terem?, 

Kiss Gábor (Szerk.): Magyar szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a szöveg-

építésben (jelentésbeli és stilisztikai többlet) 

A digitális kommunikáció állandósult szókap-

csolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli kifejező-

ereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetéte-

lek 
Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális anyagok 

Beszédtechnika 

A személynévadás esztétikája 

Az összetett szavak kialakulása, jelentésváltozá-

sa, nyelvhelyességi kérdések 

Idegen elemű összetett szavak és nyelvhelyessé-

gi kérdéseik 

A szótő és a toldalékok helyes használata 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

A magánhangzók csoportosítása 

Magánhangzótörvények: 

Hangrend 

Illeszkedés 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

A szavak szerkezete: 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok 

A képző, a jel, a rag 
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V. Hangalak és jelentés 
Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és 

szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú sza-

vak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  

jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 
A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladato-

kat javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállí-

tások felkeresése, megtekintése Sajtótermékek jellemző jegyei 

 

 

MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felis-

merése a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglej-

tés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 
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TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, ha-

gyomány elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása 

a szövegalkotásban 

FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egy-

szerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, hatá-

rozóragok megfelelő használata 

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és 

írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

 

FOGALMAK 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett 

szavak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális 

programok használatával is 

FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, 

szóelem, egyszerű szó, összetett szó  



 

1700 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a ro-

kon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak 

jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő 

szavak, jelentésmező 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek felisme-

rése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus 

levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális fe-

lületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 
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 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

FOGALMAK 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, 

célcsoport, könyvismertetés. 

 

IRODALOM 
 

IRODALOM  

Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz)   és lírai 

alkotások 

20 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 25 

 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 10 

 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 10 

 

Egy szabadon választott meseregény elemzése 10 

 

Hősök az irodalomban 15 

 

 

 
TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 

A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok 

alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok szemé-

lyes élethelyzethez kapcsolása 

 

FOGALMAK 
népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, 

valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, 

nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mű szövegének közös órai feldolgozása 
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A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, il-

lusztráció, stb.) összehasonlítása 

A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: verse-

lés, szóképek, alakzatok 

Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros  

rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, ösz-

szehasonlítása 

A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és prózai 

szövegekben 

A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi 

kérdések megbeszélése 

A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó va-

lós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikákkal 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megér-

tése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, vélemény-

alkotás 

A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

FOGALMAK 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megér-

tése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, vélemény-

alkotás 

A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár jelöli ki) 

 

 

MEMORITEREK: 

 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 
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A 6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 
 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG  

 

I. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  

A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szö-

vegértési tudnivalók     
Szóelemek, szófajok Tulajdonnevek köznevesülése 

Köznevek tulajdonnévvé válása 

Történelmi ragadványnevek 

Melléknevek főnevesülése 

Melléknevek metaforikus jelentése 

Emberi tulajdonságok megjelenése az állandó-

sult szókapcsolatokban 

A számnevek megjelenése az állandósult szó-

kapcsolatokban, mondókákban 

Karinthy Frigyes: Tegeződés 

Többszófajúság 

Szófajváltás 

Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok 

Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal 

A névmások szerepe a mondat- és szövegépítés-

ben  

Hagyományos és digitális helyesírási szótárak és 

portálok használata 

A szófajok használatának nyelvhelyességi kér-

dései 

 

 

Az ige fogalma 

Az igeidők 

Az igemódok 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 

helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és he-

lyesírásuk 

A melléknév 

A melléknevek helyesírása 

A számnév 

A számnév helyesírása 

A névmások  

A személyes és birtokos névmás 

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános 

névmás 

Az igenevek: főnévi igenév, melléknévi 

igenév, határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 

II. Kommunikáció- szóbeli és írásbeli közlés jellemzői 
Zenei kifejezőeszközök élőszóban: hang-

súly, hanglejtés, hangszín, hangerő, be-

szédtempó, beszédszünet 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

Társas kommunikáció különféle szituációkban 

Internetes nyelvhasználat 

 

 

Testbeszéd: megjelenés, testtartás, térköz, 

gesztusok, mimika, tekintet 

Írott szövegek grafikai jellemzői: szöveg-

kép, tagolás, margók, sortáv, szótáv, betű-

típus, kiemelés, színek, ábrák 

Kulturált nyelvi viselkedés 
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Nyelvi agresszió 

Vizuális, elektronikus és tömegkommuni-

káció: sajtó, elektronikus sajtó, online hí-

rek, bulvár, közösségi oldalak, etikus in-

formációkezelés, blogolás 

III. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Ismeretközlő szöveg Az írásbeli megnyilatkozások műfajai, műfaji  

jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

Szerepvállalás a nyilvánosság előtt- a szónoki 

szerep 

Érvelés, meggyőzés 

 

MAGYAR NYELV 6. 

 

TÉMAKÖR: Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudni-

valók 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 55 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 

 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli kommuniká-

cióban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló 

használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK 

szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, 

viszonyszók, mondatszók 

 

TÉMAKÖR: Kommunikáció- szóbeli és írásbeli közlés jellemzői 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felis-

merése a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

 Az írott szöveg grafikai jellemzőinek megismerése 

 A kulturált nyelvi viselkedés szabályainak tudatosítása, alkalmazása 

 A nyelvi agresszió felismerése, hatékony kezelése 

 A vizuális, az elektronikus és tömegkommunikáció jellemzőinek megismerése, kultu-

rált használatuk elsajátítása 

FOGALMAK 

hangsúly, hanglejtés, hangszín, hangerő, beszédtempó, beszédszünet, megjelenés, testtartás, 

térköz, gesztusok, mimika, tekintet, szövegkép, tagolás, margók, sortáv, szótáv, betűtípus, 

kiemelés, színek, ábrák, sajtó, elektronikus sajtó, online hírek, bulvár, közösségi oldalak, eti-

kus információkezelés, blogolás 

 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 

 Ismeretközlő szöveg jellemzőinek megismerése 

 Az érvelés-meggyőzés technikájának megismerése, tudatos alkalmazása 

FOGALMAK 

ismeretterjesztő szöveg, érvelés, meggyőzés, retorika 
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Irodalom  

 TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK  

 

I. Család, otthon, nemzet 
A csodaszarvas Attila földje (népmese) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról 

Nagy László: Csodafiú szarvas 

A fehér ló mondája 

Szent László király legendája 

II. Arany János: Toldi 

III. Szülőföld, táj 
Mesés várak  

Mátyás király meg Markóp 

Kőmíves Kelemenné 

Weöres Sándor: Száncsengő 

IV. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

V. Hősök az irodalomban 

V.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: A walesi bárdok  

Vörösmarty Mihály: A buvár Kund 

A küklopsz barlangjában 

Dávid és Góliát párviadala 

Móra Ferenc: Kuckó király 

Lázár Ervin: Az asszony 

V.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

VI. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 
Tóth Árpád: Láng  

Áprily Lajos: Erdei út 

Csanádi Imre: Csilingelő 

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 

Tóth Krisztina: Lusták dala 

Varró Dániel: Email, sms 

VII. Választható világirodalmi ifjúsági regény 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe  

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Daniel Defoe Robinson Crusoe 

 

MEMORITEREK: 
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Arany János: Rege a csodaszarvasról (részletek) 

Arany János: A walesi bárdok 

Arany János: Toldi (részletek) 

 

IRODALOM  

Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz)   és lírai 

alkotások 

10 

 

Arany János: Toldi 20 

 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 9 

 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 13 

 

Hősök az irodalomban 22 

 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 10 

 

Választható világirodalmi ifjúsági regény: Daniel Defoe: Robinson 

Crusoe 

 

6 

 

IRODALOM 

 

TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok 

alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok sze-

mélyes élethelyzethez kapcsolása 
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FOGALMAK 

monda, rege, mítosz, valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó 

fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, 

életkép, idill, lírai én 

TÉMAKÖR: Arany János: Toldi 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 

 Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű vonatko-

zásában 

 Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 

 Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, értelme-

zése a jelentésteremtésben 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 

megszólítás 

TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, 

összehasonlítása 

 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és 

prózai szövegekben 

 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi 

kérdések megbeszélése 

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó 

valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikák-

kal 

  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás 
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TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véle-

ményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médium-

ban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

 

TÉMAKÖR: Hősök az irodalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban vé-

leményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó törté-

nelmi, földrajzi kérdések megbeszélése 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

ballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás, elbeszélő költemény, ismétlődő 

motívum, népmesei elemek 

 

TÉMAKÖR: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről véle-

mény megfogalmazása szóban és írásban  

 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása    

  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák el-

különítése lírai és prózai szövegekben 

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó 

valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 
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 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, 

népdal 

 

 

TÉMAKÖR: Választható világirodalmi ifjúsági regéníy: Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véle-

ményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médium-

ban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 
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7–8. ÉVFOLYAM 
 

A 7–8. évfolyamon tovább folytatódik az ismeretek bővítése, a kompetenciák fejlesztése (azaz 

megerősítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése), és az érzelmi nevelés. 

Ennek a tanítási-tanulási szakasznak a végére a tanulók biztos szövegértési készséggel rendel-

keznek, szövegalkotási képességeiket folyamatosan bővíteni kell. Cél, hogy a 8. évfolyam 

végére a tanulók értőn alkalmazzák a nyelvi ismereteiket: értsék anyanyelvük szerkezetét, 

grammatikáját, össze tudják vetni anyanyelvük sajátosságait az általuk tanult idegen nyelv 

sajátosságaival. Ismerjék fel az adott kommunikációs helyzetet, ennek megfelelően az általuk 

tanult műfajokban, írásban és szóban helyesen és pontosan, a magyar nyelv szabályai szerint 

fejezzék ki magukat.  

Tudják alkalmazni a digitális szövegalkotás és -befogadás módjait. Képesek legyenek saját 

véleményüket logikusan kifejteni, érvelni, s tanulják meg a toleráns nyelvhasználatot. Ezek 

birtokában tudnak a tanulók egymással együttműködni, csapatban és párban dolgozni, így 

tudják megérteni egymás gondolatait, és saját gondolataikat a lehető legpontosabban elmon-

dani, megértetni másokkal. Ez teremt lehetőséget a személyiségük fejlesztésére, érzelmi neve-

lésükre is.  

A 7–8. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv rendszerének további szintjeit ismerik meg. A 

nyelvi oktatás középpontjában továbbra is a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.  A 

tanult nyelvi szintek nyelvtani ismereteit a diákok a szövegek értelmezésében, a szövegalko-

tásban és az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük szerint vizsgálják. Ennek a tan-

anyagnak a középpontjában az egyszerű és összetett mondatok, az állandósult szókapcsolatok 

állnak. A funkcionális nyelvhasználati ismeretek mellett a tanulók elhelyezik a magyar nyel-

vet a világ nyelvei között, tájékozódnak a magyar nyelv történetének főbb állomásairól, köz-

ben többféle szövegépítő eljárással, kommunikációs technikával találkoznak. 

A nyelvoktatásban fontos szerepet kap az egyéni fejlesztés. A tanulás tanítása (elemző olva-

sás, kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, szövegalkotás) a ma-

gyar nyelv és irodalom tanításának is lehetősége és feladata.  

A 7–8. évfolyamon a tanulók – életkori sajátosságaik, illetve korábbi tanulmányaik alapján 

képessé válnak arra, hogy megismerjék az európai és a magyar kultúra nagy korszakait, ezek-

nek a stílus- és művelődéstörténeti koroknak kiemelkedő alkotásait, és egyre hangsúlyosabbá 

válik a poétikai-retorikai ismeretek bővítése is. A 13–15 éves gyerekek már képesek arra, 

hogy ne csak fabuláris szinten értelmezzenek egy-egy szöveget, hanem tanári irányítással 

jelentésteremtésre is vállalkozzanak, és megértsék saját kultúrájuk történelmi adottságait, iro-

dalmi törekvéseit.  

A 7-8. évfolyam irodalomtanításának témakörei: 

 Korok és portrék,  

 Magyar vagy világirodalmi regény, 

 Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében,  

 Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében,  

 A 20. századi történelem az irodalomunkban,  

 Szórakoztató irodalom.  

A 8. osztályosokat a tanterv a középiskolai felkészülésben és a pályaválasztásban az eddig 

tanultak rendszerező ismétlésével segíti. 

Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, művelődéstör-

téneti szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is lássák, és isme-

reteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési szakaszban válik 
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feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, elbeszélésmódok felis-

merése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai jellegzetességekkel is a 

tanulók. 
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AZ 7. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 
 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG  

 

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 
Kommunikáció szóban és írásban  

Hagyományos és digitális műfajok 

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar 

   

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

II. Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei 
A mondat a szövegben, a mondatok cso-

portosítása 

A mondatrészek és stilisztikai szerepük:         

       nominális és verbális stílus 

Vonzatok és mondatszerkezetek 

A vonzatok vizsgálata a tanult idegen 

       nyelvben, összevetése a magyar nyelv  

       sajátosságaival 

       

 

Az állítmány 

Az alany 

A tárgy 

Határozók 

Hely-, idő-, állapot- és módhatározó 

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó 

határozó 

A jelzők  

Minőség-,mennyiség-, birtokos és értelme-

ző jelző) 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 
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MAGYAR NYELV 

Témakör: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Javasolt óraszám: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

 A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség alkalma-

zása 

 A szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális 

források, eszközök használatával 

 A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

 A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

 Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

 A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és al-

kalmazása 

FOGALMAK 

tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, 

felszólalás, alkalmi beszéd  

TÉMAKÖR: Mondat a szövegben – az egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 

szószerkezetek, a szóösszetételek 

Javasolt óraszám: 25 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A nyelv változásainak megfigyelése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 Az összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai 

 A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak megismerése, elemzése 

 A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, határozók [időhatározó, helyha-

tározó, részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és társha-
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tározó, állandó határozó]), jelző [minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjelző, értel-

mező]  

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, tudatos 

alkalmazása  

 A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete 

 Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak elsajátítása 

 Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak és szabályzatok és 

helyesírási portálok önálló használata 

FOGALMAK 

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas, hatá-

rozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető); szó-

összetétel, szóképzés, szórend 

 

 

TÉMAKÖR: A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási mó-

dok – játékos feladatokkal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása 

 A nyelv főbb változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyel-

vek) 

 A nyelvek megjelenési formáinak ismerete 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvjárás néhány jellegzetességének megfigyelése 

 A nyelvi tolerancia kialakítása, fejlesztése 

 A tanuló környezetében előforduló nyelvváltozatok azonosítása 

 Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv összevetése 

FOGALMAK 

irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv 

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és 

nem lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 

FOGALMAK 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 
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AZ 7. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 
 

 

Irodalom 

 TÖRZSANYAG   

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  

 

I. Korok és portrék 

A)  Középkor 
István király intelmei Imre herceghez (rész-

letek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története regé-

nyes rajzokban (részletek: Árpád, Szent 

László) 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került hol-

ló Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália 

gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  

Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafá-

ról 

 Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így 

köszöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 

Irodalom és színház vagy film kapcsolata 

A reneszánsz dráma  

Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia 

vagy később tárgyalva:  

Molière: A képzelt beteg 

C) Irodalmunk a 17-18. században 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részle-

tek: I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 

harmatát 

Lévay József: Mikes 

Jókai Mór: A magyar nemzet története regé-

nyes rajzokban (részletek: Rákóczy menekü-

lése a börtönből) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

D-E) Klasszicizmus és romantika 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 

Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége (tör-

ténetek Széchenyi Istvánról: Az Akadémia 

alapítása; A hídvám) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége (tör-

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 
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Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem ténetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító kabát) 

Kossuth-nóta 

Jókai Mór: A magyar nemzet története regé-

nyes rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 

Vörösmarty Mihály: Petike 

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Petőfi és Arany levelezése – részletek 

Arany János: V. László 

Arany János: Szondi két apródja 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy Epiló-

gus 

Jókai: A huszti beteglátogatók 

 

Irodalom és film kapcsolata  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

 

 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

vagy A két koldusdiák  

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt 

beteg 
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MEMORITEREK: 

 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 

 

TÉMAKÖR:  I. Korok és portrék  

JAVASOLT ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 50 óra  

                                                        A)   A középkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– Az európai kultúra kialakulásának megismerése  

FOGALOM  

középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, trubadúrok, 

intelem (parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr 

                       B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció                         

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 A reneszánsz világkép értelmezés 

 A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése 

 A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak megismeré-

se 

 A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 

 Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő adaptációjá-

nak összehasonlítása 
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FOGALMAK 
reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigramma, 

dráma, vígjáték (komédia) 

                                        C) Irodalmunk a 17–18. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink megisme-

rése 

– A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 

– A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

 FOGALMAK 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat  

                                     D-E) A klasszicizmus és a romantika irodalma 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjának 

megismerése 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák fel-

ismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; hangulati 

líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, könnyed, 

humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

 Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, himnusz, epig-

ramma, óda)  

 Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

 A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi kifejező-

eszközök) értelmezése 

 A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, sze-

replők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

FOGALMAK 

romantika; közösségi emlékezet,  önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal, 

himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 
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TÉMAKÖR: II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

 A cselekmény ismertetése az elbeszélés időkezelésének megfigyelésével (pl. egyenes 

vagy fordított időrend, késleltetés, összefoglalás, időbeli ugrások, stb.) 

 Az elbeszélt világ főbb jellemzőinek összefoglalása (pl. realista, romantikus, varázsla-

tos, egy- vagy többszintű világ) 

FOGALMAK 

történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, kihagyás 
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A 8. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

 

 
TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG  

 

I. Készüljünk a felvételire! 

II. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   
A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 

egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stiliszti-

kai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

Érvtípusok 

Egyenes érvelés, inverz érvelés          

III. Összetett mondat a szövegben 

A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat  

Körmondatok az irodalmi művekben 

Az idézés fajtái 
Az alárendelő összetett mondatok 

A sajátos jelentés tartalmú mellékmondat 

Az összetett mondat helyesírása 

Az idézés 

IV. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 
 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos 

nyelvemlékeink 

A jövevényszavak jelentésváltozásai 

A nyelvújítás mulatságos túlkapásai 

 

Nyelvünk eredete, rokonsága 

Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

Nyelvújítás 

TÉMAKÖR: Készüljünk a felvételire! 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a szavakban 

 A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a szövegben 

 A szókincs fejlesztése 

 Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a közmondások, a szállóigék értelmezése 

 A szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű, értő szövegolvasás gyakoroltatása 

 A hagyományos és a digitális írás fejlesztése 

 Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és alkalmazása  
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 Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő hagyo-

mányos és digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése 

FOGALMAK 

Az eddig tanult fogalmak átismétlése 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 

TÉMAKÖR: Összetett mondat a szövegben és szóösszetétel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra +4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

 Az összetett mondatok típusainak megismerése 

 Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

 A központozás megtanulása az összetett mondatban 

 Az idézés szabályainak elsajátítása 

FOGALMAK 

 összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző korok szövegeiben 

 a szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése irodalmi és beszélt 

nyelvi szövegekből 

 a nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának megismerése 

 a magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek megismerése 

FOGALMAK 

rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 
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Magyar irodalom 
 

Irodalom 

 TÖRZSANYAG   

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  

 

 Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 
Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 

Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

Csoóri Sándor: Szomorúság 

 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (rész-

let) 

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák (részletek)  

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás 

 A 20. századi történelem az irodalomban  

(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra 

áldozatai, 1956) 
Irodalom és mozgókép  

Szabó Magda: Abigél 

 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 

Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  

George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

 Szórakoztató irodalom 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 
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TÉMAKÖR: III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

                          A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok bemu-

tatása 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák fel-

ismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztézia, 

szimbólum 

FOGALMAK 

 metonímia, szimbólum; anafora 

                                B) Epika a 13. század első felének magyar irodalmában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, iskolaregény, 

fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, helyszínek, 

tematikus fókusz) 

FOGALMAK 

kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; 

lírai novella, realista novella, aforizma 

 

                             

                         C) ,,Vérző Magyarország”- Trianon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

FOGALMAK 
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békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, nacio-

nalizmus, patriotizmus  
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TÉMAKÖR: IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

 

 

                       A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában          

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

 Szóképek, alakzatok felismerése 

FOGALMAK 

 lírai önéletrajz, népies dal 

 

                            B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, egypercesek 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 

 A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 

FOGALMAK 

egyperces, groteszk, humor 

 

 

                                C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában  

 

JAVASOLTÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

 A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, megvi-

tatása 

 A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével  

 A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 

 A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

 Drámarészletekből drámaegész kibontása 

 Részvétel egy drámai mű színreviteléhez kapcsolódó tevékenységben 

FOGALMAK 

 dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, bonyoda-

lom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai szerep-

körök, szereplők rendszere, jellemtípus 
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TÉMAKÖR:  V. A 20. századi történelem az  irodalomban  
(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

 

JAVASOLTÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 

 Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a hatalom és a 

kiszolgáltatott egyének között.  

 Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének tudatosítása 

– Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

FOGALMAK 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet 

megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

TÉMAKÖR: V. Szórakoztató irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű értelmezé-

sében 

FOGALMAK 
szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt 

beteg 

Szabó Magda: Abigél 

 

MEMORITEREK: 

 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra (részlet) 

József Attila: Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK AZ  5–8. 

ÉVFOLYAMON 
 

A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 

szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 

gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai 

elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési módo-

kat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. A tanár irányít: 

tanulási folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi 

művekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A 

tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kog-

nitív struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések 

létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen 

alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék 

az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések megalko-

tásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, 

iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási stratégia 

közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt bizonyos tan-

anyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok stb. A tananyagok fel-

dolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák alkalmazása javasolt. Fon-

tos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 2. szakaszának 1–2. évében (5–6. évfolyam) döntően a gamifikáció és a kooperatív 

tanulási-tanítási technikák alkalmazása javasolt. A tematikus-motivikus tananyagszervezés 

lehetővé teszi, hogy a tanár-diák párbeszéd mellett kitüntetett szerepet kapjon a tanulócsoport 

tagjai között létrejövő párbeszéd, a csoportban kibontakozó kreatív alkotómunka, az önálló 

munkavégzés, tanulás kialakítása. 

A képzés 2. szakaszának 3–4. (7–8. évfolyam) évében a játékosítás és a kooperatív tanulási-

tanítási módszerek mellett az önálló tanulási módszerek kialakítása javasolt (önálló kutató-

munka, beszámolók készítése, előadása, önálló jegyzetelés tanulása, tanulási módszerek taní-

tása). 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a 

digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és interak-
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tív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, projektmunkák, 

drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A tanárközpontú és a 

diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a digitális módszereknek 

(IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy órán belül is lehetséges. A 

frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 

könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú oktatás-

nak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, 

a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Meseírás, jelké-

pek értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; hagyományosan vagy di-

gitális applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; előadások, stb. Irányított 

szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. Digitális és hagyományos 

szótárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv 

értelmező szótára, stb.).  

 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, 

a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás javasolt. 
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Áttekintő 

Magyar nyelv 5-8 
 

 

 

5. osztály magyar nyelv (heti 2,5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 14 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 16 

Írás, fogalmazás 15 

Helyesírás 16 

A szavak szerkezete és jelentése 14 

A nyelv szerkezete és jelentése 15 

Összesen 90 

 

 

 

 

6. osztály magyar nyelv (heti 2,5 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 16 

Írás, fogalmazás 15 

Helyesírás 20 

A szavak szerkezete és jelentése 14 

A nyelv szerkezete és jelentése 15 

Összesen 90 

 

 

 

7. osztály magyar nyelv (heti 1 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 2 

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés         3 

Írás, fogalmazás 3 

Helyesírás         8 

A nyelv szerkezete és jelentése 20 

A nyelv állandósága és változása - 

Összesen 36 

 

 

 



 

1732 

 

 

 

 

 

8. osztály magyar nyelv (heti 1 óra) 

 
A tananyag témakörei óraszám 

Készüljünk a felvételire! 12 óra 

Szövegértés, szövegalkotás 4 

Félévi vizsga 2 

Összetett mondat a szövegben 10 

Szóösszetételek, szóalkotási módok 4 

Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései 4 

Összesen: 36 óra 

 

 

Áttekintő 

Magyar irodalom 5-8 
 

5. osztály (heti 2,5 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Mesék 20 

Petőfi Sándor: János vitéz 25 

Táj, szülőföld 5 

A régió, a lakóhely irodalmi emlékei 5 

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok 10 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány 10 

Próbatételek, kalandok, hősök 15 

Összesen 90 

 

6. osztály (heti 2,5 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Mondák, balladák 20 

Arany János: Toldi 18 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 8 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 6 

Kalandok, hősök  15 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4 

Kortárs irodalom 5 

Szövegértés, szövegalkotás 14 

Összesen 90 

 

7. osztály (heti 2 óra) 

 

Tematikai egységek Óraszám 

Kisepikai alkotások (pl. mese, monda, eposz, ballada, kisregény, költői levél 

elbeszélés, novella, legenda, anekdota) 

10 
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Nagyepikai alkotás – regényelemzés 9 

Lírai műfajok (históriás ének, óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, rapszó-

dia) 

25 

Korstílus – a reneszánsz, a romantika 12 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regény-

elemzés) 

8 

Drámai műfajok ( komédia, tragédia) 8 

Összesen 72 

 

Irodalom 8. osztály (heti 2 óra) 

 

A tananyag témakörei óraszámok 

Irodalmunk a 20. század első felében  

d) Líra a 20. sz. első felében (Ady, Babits, Kosztolányi, 

Juhász Gyula, József Attila, Radnóti, Dsida Jenő, 

Reményik Sándor, Áprily Lajos) 

20 óra 

e) Epika a 20. sz. első felében ( Móricz, Karinthy, Kós 

Károly, Herczeg Ferenc, Tamási Áron, Nyírő József) 

13 óra 

f) Vérző Magyarország- Trianon a magyar irodalomban 

(Reményik Sándor, Márai Sándor) 

2 óra 

Irodalmunk a 20. század második felében  

d) Líra (Szabó Lőrinc,Nagy László, Weöres Sándor,  Kányádi 

Sándor, Wass Albert) 

12 

e) Epika (Sütő András, Tamási Áron, Örkény István) 4 

f) Dráma 2 

A 20. századi történelem az irodalomban  

Szabó Magda: Abigél, Pilinszky János, Illyés Gyula, Choli 

Daróczi József, Orwell 

6 

Szórakoztató irodalom  

Agatha Christie, Rejtő Jenő 3 

Szabadon felhasználható keret 10  

                                                             összesen 72 óra 
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TÖRTÉNELEM 
 
Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–10 óra 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes történelem 7 

Fejezetek az ókor történetéből 13 

A kereszténység 5 

A középkor világai 13 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 20 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 10 

Új látóhatárok 11 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 14 

Élet a kora újkori Magyarországon 6 

Forradalmak kora 5 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15 

Évente két mélységelvű téma  17 

Összes óraszám: 136  

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 
 
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
5. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 
TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRASZÁMOK 

SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM 7 

FEJEZETEK AZ ÓKOR TÖRTÉNETÉBŐL 15 

A KERESZTÉNYSÉG 7  

A KÖZÉPKOR VILÁGAI 13 

KÉPEK ÉS PORTRÉK AZ ÁRPÁD-KOR TÖRTÉNETÉBŐL 20  

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA : A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM ALAPÍTÁSA, KIÉPÍTÉSE 10 

ÖSSZESEN 72 ÓRA 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
6. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 
TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRASZÁMOK 

KÉPEK ÉS PORTRÉK A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM VIRÁGKORÁBÓL 12 

ÚJ LÁTÓHATÁROK 11 

PORTRÉK ÉS TÖRTÉNETEK MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI 

TÖRTÉNETÉBŐL 
14 

ÉLET A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON 6 

FORRADALMAK KORA 7 

A MAGYAR NEMZETI ÉBREDÉS ÉS POLGÁROSODÁS KORA 15 

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA : A POLGÁROSODÁS HATÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN  7 

ÖSSZESEN        72 ÓRA 

 
A 7–8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–10 óra 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

A modern kor születése 5 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 8 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 5 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 11 

A megosztott világ 5 

Magyarország szovjetizálása 10 

A forradalomtól az ezredfordulóig 20 

Együttélés a Kárpát-medencében 8 

Népesedés és társadalom 5 

A demokratikus állam 7 

Régiók története 14 

Mérlegen a magyar történelem 8 

Két mélységelvű téma  10 

Összes óraszám: 136 

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 
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7. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 
TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRASZÁMOK 

A MODERN KOR SZÜLETÉSE 5 

A DUALIZMUS KORA: FELZÁRKÓZÁS EURÓPÁHOZ 9 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 11 

TOTÁLIS DIKTATÚRÁK 5 

A HORTHY-KORSZAK 9 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 12 

A MEGOSZTOTT VILÁG 5 

MAGYARORSZÁG SZOVJETIZÁLÁSA 10 

MÉLYSÉGSZINTŰ TÉMA: TRIANON KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYARSÁG 

SZÁMÁRA 
6 

ÖSSZESEN 72ÓRA 

 
8. ÉVFOLYAMRA JUTÓ ÓRAKERET ELOSZTÁSA 

TANÉVI ÓRASZÁM: 72 ÓRA (36 TANÍTÁSI HÉTRE SZÁMOLVA), HETI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

TEMATIKAI EGYSÉG ÓRAKERET A KERETTANTERV 

SZERINT 
A FORRADALOMTÓL AZ EZREDFORDULÓIG 20 

EGYÜTTÉLÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8 

NÉPESEDÉS ÉS TÁRSADALOM 5 

A DEMOKRATIKUS ÁLLAM 7 

RÉGIÓK TÖRTÉNETE 14 

MÉRLEGEN A MAGYAR TÖRTÉNELEM 8 

 MÉLYSÉGELVŰ TÉMA  5 

MÉLYSÉGELVŰ TÉMA 5 

ÖSSZESEN 72 ÓRA 
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Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hova-
tartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehe-
tővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 
középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 
európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 
európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 
magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konk-
rét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelí-
tés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illet-
ve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki 
benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a haza-
szeretet érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalma-
zott kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartal-
makkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvég-
zéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldol-
gozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közve-
títő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező 
kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és 
kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során elen-
gedhetetlenül fontos képességét. 
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kí-
vül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 
megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelem-
tanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy 
legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejleszté-
sének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket 
folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszkö-
zök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi kö-
zegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs 
környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősség-
teljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elő-
segíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a meg-
szerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartal-
mazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használa-
ta, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulás-
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nak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy 
szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampol-
gárrá nevelésben. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források fel-
dolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 
következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a törté-
nelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 
problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi 
gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folya-
matok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések 
okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 
mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 
életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve kö-
vethető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 
tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Érté-
keli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, se-
gítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 
cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyal-
tan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs sza-
bályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A törté-
nelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének 
fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudo-
mányos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az 
értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmód-
ra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékte-
remtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti 
témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a 
társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugya-
nakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi kor-
szakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 
tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az 
évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanu-
lási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatá-
rozott tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldol-
gozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra 
jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. 
Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetősé-
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get ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékeny-
séggel történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a 
projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások 
szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témá-
kat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kap-
csolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, 
személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul 
elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat 
utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt 
tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tan-
tervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek 
köre természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

5-8. évfolyam 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 
magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, ese-
ményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a 
büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények meg-
ismerése megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki 
a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás leg-
alapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, politi-
kai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás megalapozza a 
tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságá-
nak és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések 
iránt. Az egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során min-
dig szem előtt kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzele-
tét, fantáziáját és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat 
eredményessé a történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és 
a történelmi portrék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. ké-
pek, filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köt-
hető témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen 
elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is tá-
maszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat 
történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplé-
se és az emléknapok nyomán keletkező tudására. 
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A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát 
tartalmaznak, ami tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

Miközben az éves időkeret a korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan köte-
lező témák, fogalmak és egyéb adatok/lexikai egységek száma a korábbiaknál kevesebb lett. 
A meghatározott tananyagrészek feldolgozása átlagos esetekben a javasolt idő mintegy 80 
%-át veszi igénybe. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek 
alkalmazására, a tanulási eredményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére a 
tanár által leghatékonyabbnak tartott (pl. egyéni, kooperatív) tanulási technikák alkalmazá-
sára. Továbbá ez által lehetőség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy 
egyéb témák beemelésére, speciális foglalkozások szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári 
órák, közös filmnézés), illetve tantárgyközi projektek megvalósítására. 

5–6. évfolyam 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt 
megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése 
és a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz 
szükséges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől 
megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző 
vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és 
szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, gyako-
rolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás idő-
ben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapoz-
zák történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások 
képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős 
részét történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a 
régmúlt korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilá-
gán, illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. További fontos alapelv a jelenség-
alapú megközelítés, vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes települé-
sek/népek életén keresztül ismerkedik meg az ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor vilá-
gával. A portré típusú témakörök a magyar történelem néhány kiemelkedő személyiségének, 
hősének életét, cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismer-
tetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesé-
lés, a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illet-
ve feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató té-
makörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásá-
hoz a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élmé-
nyeken keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozá-
sán keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompe-
tenciája is. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-központú tanítással, változatos 
fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a történelemtanítás élménysze-
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rűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát életközeli módon tudjuk feldol-
gozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó fantáziájára is. Fontos, 
hogy figyelembe vegyük az 5–6. osztályos tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely 
a múlt képszerű megjelenítését igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos történelmi tárgyú 
olvasmányok élményanyagára is. 

A témakörökben mélységszintű téma feldolgozása került beillesztésre. Az órakeretben + 
órákkal jelöltünk 5-6 évfolyamon egyaránt azt az időkeretet, amelyet a témakör feldolgozá-
sához az órakeret biztosít. 

 
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsoló-
dó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 
legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, je-
lenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a haza-
szeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kultu-

rális hatásait Magyarországon és a világban; 
 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magya-

rok Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a kö-

zépkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió né-
peinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 
történelmi folyamatokban. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint 
a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illet-
ve rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre 
egyszerű válaszokat képes adni; 
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 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információ-
kat gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, 
könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 
 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi 

témához; 
 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az ese-

ményeknek;  
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fon-
tos esemény és jelenség időpontját; 

 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, 
korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. idősza-
lag segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja 
rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszí-
neinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezé-
sére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csa-
ták) tervez és készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket be-
mutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud ké-

szíteni; 
 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, események-

kel kapcsolatban; 
 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az 

értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó tör-
ténelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táb-
lázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 
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 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és 
mutat be; 

 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámaszt-
ja; 

 meghallgatja mások véleményét, érveit; 
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történel-

mi eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek kö-
zött; 

 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 
magatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz 
meg; 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugói-
ról, és alátámasztja azokat; 

 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódo-

kat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai 
korral; 

 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcso-

lat van. 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyed-

uralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 
 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 
 

A tanulók értékelése 

A számonkérés formái: 
Önálló szóbeli felelet. 
Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése. 
Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása. 

 

A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 
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Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 
Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolatmenet-
re való törekvés. 
Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?  
Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhelyezése idő-
ben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.  
Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram elemzés) 
megoldása. 
Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elkészítése. 
Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 
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5.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Személyes történelem 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem 
a történe-

lem 

 Családi fotóalbum és 
személyes tárgyak. 

 Személyes történe-
tek dokumentálása, el-
beszélése. 

 Egy nap dokumentá-
lása. 

 Kódexkészítés (va-
lamely magyar kódex 
mintájára pl. Képes kró-
nika). 

Fogalmak: kódex. 

 
Kronológia: Kr. e. és 
Kr. u., évszázad, ős-
kor, ókor, középkor, 
újkor, jelen-
kor/modern kor.  

 

 Egyszerű, sze-
mélyes történetek 
elmesélése. 

 Családi fotók, 
tárgyak, történetek 
gyűjtése és rend-
szerezése. 

 Címer, zászló, 
pecsét készítése 
önállóan vagy tár-
sakkal. 

 Információk 
gyűjtése képi és 
tárgyi forrásokból 
megadott szem-
pontok szerint. 

 A történelmi 
idő ábrázolása vi-
zuális eszközökkel. 

Címer, zász-
ló, pecsét, 

az idő méré-
se 

 Címerek és zászlók 
alkotóelemei saját tele-
pülés és Magyarország 
címere és zászlaja példá-
ján. 

 A hitelesítés eszkö-
ze, a pecsét (pl. az 
Aranybulla pecsétje). 

 Személyes címer-, 
zászló- és pecsétkészí-
tés. 

 Az időszámítás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 
 Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 
 Időszalag készítése. 
 Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 
 Címerek értelmezése tanári irányítással. 

 
TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 



 

1747 

 

 

 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori Egyiptom 
világa 

 Földművelés a Nílus 
mentén. 

 Hitvilág és halottkul-
tusz a piramisok és a Ki-
rályok Völgye példáján: 
Memphis és Théba. 

 A legjelentősebb 
találmány: az írás. 

Fogalmak: öntözéses 
földművelés, fáraó, 
piramis, hieroglifa, 
városállam, jósda, 
többistenhit, olümpiai 
játékok, monda, pro-
vincia, rabszolga, gla-
diátor, amfiteátrum, 
falanx, légió, népván-
dorlás. 

 
Személyek: Kheopsz, 
Zeusz, Pallasz Athéné, 
Nagy Sándor, Romu-
lus, Hannibál, Julius 
Caesar, Augustus, 
Attila.  

 
Kronológia: Kr. e. 776 
az első feljegyzett 
olümpiai játékok, Kr. 
e. 753 Róma alapítása 
a hagyomány szerint, 
Kr. e. 490 a marathóni 
csata, Kr. u. 476 a 
Nyugatrómai Biroda-
lom bukása. 

 
Topográfia: Egyiptom, 
Nílus, Athén, Olüm-
pia, Spárta, Itália, 
Róma, Pannónia, Aqu-
incum, Marathón, 
Római Birodalom.  

 Az ókori egyiptomi, 
görög és római élet-
mód főbb vonásainak 
felidézése. 

 Információk gyűj-
tése az ókori és a mo-
dern olimpiai játékok-
ról, és összehasonlítá-
suk. 

 Az ókori hadviselés 
legalapvetőbb jellem-
zőinek bemutatása. 

 Görög hoplita fel-
ismerése, fegyverzeté-
nek azonosítása képen, 
rekonstrukciós ábrán. 

 A tanult háborúk 
okainak és következ-
ményeinek bemutatá-
sa; illetve a tanult hő-
sökhöz kapcsolódó tör-
ténetek felidézése. 

 Mai magyar tele-
pülésnevek azonosítá-
sa az ókori Pannónia 
térképén.  

 A Hun Birodalom 
földrajzi kiterjedésének 
nyomon követése a 
térképen. 

 A nomád életmód, 
gazdálkodás és hadvi-
selés alapvető jellegze-
tességeinek felidézése. 

 Történelmi mozgá-
sok (pl. hadmozdulat-
ok, hadjáratok, nép-
mozgások) nyomon 
követése történelmi 
térképen. 

Az ókori Hellász 
öröksége 

 Mindennapok egy 
görög városban:  Athén 
és lakói.  

 Görög istenek, az 
olümpiai játékok. 

 Az athéni és spártai 
nevelés. 

Az ókori Róma 
öröksége 

 Róma alapítása a 
mondákban. 

 Egy római polgár 
mindennapjai. 

 A gladiátorviadalok 
és a kocsiversenyek. 

 Római emlékek 
Pannóniában. 

A görög-római 
hadviselés 

 Görög hadviselés a 
marathóni csata példá-
ján. 

 Nagy Sándor hadse-
rege és hódításai. 

 Az ókor „tankjai”: 
Hannibál elefántjai. 

 Caesar légiói. 

Képek a népvándor-
lás korából 

 A Római Birodalom 
szétesése. 

 A Hun Birodalom.  
 Attila és hadjáratai: 

az ókor egyik legnagyobb 
csatája (a catalaunumi 
csata). 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 
 Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. 

piac, kikötő) feltüntetésével. 
 Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 
 Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 
 Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
 A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és 

feldolgozása. 
 Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
 Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: A kereszténység 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az Ószövetség népe  

 

 Az Ószövet-
ség/Héber Biblia: 
Ábrahám és Mó-
zes. 

 Az önálló zsidó 
állam alapítói: Dá-
vid és Salamon 
története.  

Fogalmak: egyistenhit, 
Biblia, Ószövetség/Héber 
Biblia, Újszövetség, zsidó 
vallás, keresztény vallás, 
keresztség és úrvacsora. 

 
Személyek: Mózes, Dá-
vid, Salamon, Jézus, Má-
ria, József, Szent Péter és 
Szent Pál apostolok. 

 
Topográfia: Jeruzsálem, 
Betlehem. 

 Jézus élete legfon-
tosabb eseményeinek 
bemutatása. 

 Jézus erkölcsi taní-
tásainak értelmezése. 

 A kereszténység fő 
jellemzőinek és elterje-
désének bemutatása. 

 A Héber Biblia máig 
ható innovációi: egyis-
tenhit, tízparancsolat, 
heti pihenőnap  

Jézus élete, tanításai és 
a kereszténység 

 Történetek az 
Újszövetségből. 

 A keresztény-
ség főbb tanításai. 

 A keresztény-
ség elterjedése.   

 A keresztény 
hitélet színterei és 
szertartásai. 

 A keresztény-
ség jelképei. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 
 Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szem-

pontok alapján. 
 Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 
 Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 
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TÉMAKÖR: A középkor világai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a várban – egy 
magyar vár (pl. 

Visegrád) és ura-
dalom bemutatá-

sával 

 Királyok és neme-
sek 

 Várépítészet – 
híres magyar középkori 
várak. 

 Egy uradalom 
működése, a falvak vi-
lága (a jobbágyok éle-
te). 

Fogalmak: föl-
desúr, lovag, ne-
mes, uradalom, 
jobbágy, robot, 
 pápa, szerzetes, 
bencés rend, pá-
los rend, kolostor, 
katolikus, román 
stílus, gótikus 
stílus, polgár, céh, 
iszlám vallás. 

 
Személyek: Szent 
Benedek, Guten-
berg, Mohamed. 

 
Topográfia: Vi-
segrád, Pannon-
halma, Szentföld, 
Anglia, Franciaor-
szág. 

 A középkori és 
a mai életforma 
néhány jellegzetes-
ségének összeha-
sonlítása. 

 A középkori 
kultúra főbb voná-
sainak felidézése. 

 Az egyes kö-
zépkori társadalmi 
rétegek életformá-
ja közti eltérések 
összehasonlítása. 

 A középkori 
város és a falu ösz-
szehasonlítása 
megadott szem-
pontok alapján (pl. 
jellegzetes foglal-
kozások, életmód). 

 A középkori 
hadviselés legalap-
vetőbb jellemzői-
nek bemutatása. 

 A középkori 
páncélos lovag fel-
ismerése, fegyver-
zetének azonosítá-
sa képen, rekonst-
rukciós ábrán. 

Élet a kolostorban 
– egy magyar ko-

lostor (pl. Pannon-
halma) bemutatá-

sával 

 A középkori egy-
házszervezet. 

 A szerzetesség és a 
kolostor. 

 Román és gótikus 
templomépítészet – hí-
res magyar középkori 
egyházi emlékek.  

 Oktatás a közép-
korban. 

Élet a középkori 
városban – egy 

magyar város (pl. 
Buda) bemutatá-

sával 

 A céhek. 
 A városi polgárok. 
 Városépítészet – 

híres magyar középkori 
városok. 

 Könyvnyomtatás 
és reneszánsz. 

A keresztes lova-
gok világa 

 Az iszlám–arab 
kihívás. 

 A nehézlovas 
harcmodor. 

 Keresztesek a 
Szentföldön. 

 A lovagi életforma 
és kultúra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy 
kolostorról.  

 Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  
 Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 
 Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
 Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 
 Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apród-

ból lovag, jobbágyból püspök). 
 Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. 

foglalkozás, viselet, jelentős események stb.). 

TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Történetek a ma-
gyarok eredetéről 

 A hun-magyar eredet-
történet a krónikákban: 
Hunor, Magor; Csaba ki-
rályfi. 

 Az Árpád-ház eredet-
története: Emese álma, 
vérszerződés.  

Fogalmak: hunok, finnugor, 
törzs,  vérszerződés, fejede-
lem, honfoglalás, székelyek, 
kalandozások, vármegye, 
tized, ispán, Szent Korona, 
tatárok/mongolok, kunok. 

 
Személyek: Álmos, Árpád, 
Géza, I. (Szent) István, I. 
(Szent) László, Könyves 
Kálmán, III. Béla, IV. Béla, 
Szent Gellért, Szent Erzsé-
bet, Szent Margit.  

 
Kronológia: 895 a honfogla-
lás, 907 a pozsonyi csata, 
997/1000–1038 István ural-
kodása, 1222 az Aranybulla 
kiadása, 1241–1242 a tatár-
járás, 1301 az Árpád-ház 
kihalása. 

 
Topográfia: Etelköz, Verec-
kei-hágó, Kárpát-medence, 
Esztergom, Buda, Székesfe-

 A mondák és a 
valóság közötti 
kapcsolatok és el-
lentmondások fel-
ismerése. 

 A tanult mon-
dai történetek fel-
idézése, a mondai 
hősök szándékai-
nak azonosítása. 

 Mondai sze-
replők felismerése 
képek, művészeti 
alkotások alapján. 

 Rekonstrukci-
ós rajzok, ábrák 
elemzése és/vagy 
készítése a hon-
foglaló magyarok 
viseletéről, lakóhe-
lyéről, fegyverze-
téről. 

 Történetek 
felidézése az Ár-
pád-kori magyar 
történelemből. 

Honfoglalás és 
kalandozások 

 Álmos és Árpád alakja 
a krónikákban. 

 A honfoglalás: Etel-
közből a Kárpát-
medencébe. 

 Történetek a kalan-
dozó magyarokról. 

Szent István és a 
magyar állam 

 Géza és István alakja 
a krónikákban. 

 István harca Koppány-
nyal és a koronázás. 

 Államalapítás: egy-
házszervezés, vármegyék 
és törvények. 

Árpád-házi ki-
rályportrék 

 Szent László, a lovag-
király. 

 Könyves Kálmán, a 
művelt király.  

 III. Béla, a nagyhatal-
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mú király. 
 II. András és az 

Aranybulla 
 IV. Béla és a tatárjá-

rás. 

hérvár, Horvátország, Muhi, 
Német-római Császárság. 

 A tanult törté-
nelmi személyek 
jelentőségének fel-
ismerése. 

 A tanult ural-
kodók elhelyezése 
az időszalagon. 

Árpád-kori szen-
tek 

 Szent Gellért. 
 Szent Erzsébet. 
 Szent Margit. 

Árpád-kori győz-
tes harcok és csa-

ták 

 A pozsonyi csata.  
 Német támadások 

nyugatról: felperzselt föld 
és a vértesi csata. Nomád 
támadások keletről: a 
kerlési csata. 

Magyarország 
koronázási jelvé-

nyei 

 Szent Korona. 
 Palást, jogar, ország-

alma. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 
 Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-

medencében. 
 A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 
 Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 
 A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 

 

6.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyar királyport-
rék a 14–15. század-

ból 

 Károly és az arany-
forint. 

 Nagy Lajos, a hódító. 
 Luxemburgi Zsig-

mond, a császár. 

Fogalmak: aranyforint, kor-
mányzó, végvár, szekérvár, 
zsoldos. 

 
Személyek: I. (Anjou) Károly, I. 
(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsig-
mond, Hunyadi János, I. (Hu-
nyadi) Mátyás. 

 A mondák és 
a valóság közötti 
kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

 Tematikus 
térkép értelme-
zése és/vagy tér-
képvázlat készí-

Hunyadi János, a 
törökverő 

 Hunyadi János, a 
sokoldalú hadvezér. 

 A nándorfehérvári 
diadal. 
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Hunyadi Mátyás, a 
reneszánsz uralkodó 

 Mondák és történe-
tek Mátyás királyról. 

 A fekete sereg. 
 Mátyás reneszánsz 

udvara. 

 
Kronológia: 1335 a visegrádi 
királytalálkozó, 1456 a nándor-
fehérvári diadal, 1458–1490 
Mátyás uralkodása. 

 
Topográfia: Lengyelország, 
Oszmán Birodalom, Csehország, 
Nándorfehérvár.  

tése Nagy Lajos 
hódításai-
ról/Hunyadi Já-
nos hadjáratairól. 

 A tanult tör-
ténelmi szemé-
lyek jelentőségé-
nek felismerése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes ural-

kodócsaládok szerint. 
 A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segít-

ségével). 
 Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képze-

letbeli látogatásról.  
 A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése 

és feldolgozása. 
 Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

TÉMAKÖR: Új látóhatárok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A földrajzi felfedezé-
sek 

 A felfedezők útjai. 
 A világkereskedelem 

kialakulása. 
 Gyarmatosítás Ame-

rikában: az őslakosság 
sorsa, ültetvények és 
rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, manu-
faktúra, tőkés, bérmunkás, 
kapitalizmus, bank, tőzsde, 
részvény, reformáció, refor-
mátus, evangélikus, ellenre-
formáció és katolikus meg-
újulás, jezsuiták, vallási türe-
lem, felvilágosodás. 

 
Személyek: Kolumbusz Kris-
tóf, Magellán, Luther Már-
ton, Kálvin János, Károli Gás-
pár, Pázmány Péter, Koperni-
kusz. 

 

 A nagy felfe-
dezők útjainak 
bemutatása tér-
képen. 

 A céhek és a 
manufaktúrák 
összehasonlítása. 

 A világkeres-
kedelem útvona-
lainak bemutatása 
térkép segítségé-
vel. 

 A reformáció 
és katolikus 
megújulás hatá-
sának feltárása 

Korai kapitalizmus  A tőkés gazdálkodás 
kibontakozása és a pol-
gárosodó életmód. 

 A manufaktúrák, a 
világkereskedelem kiala-
kulása. 

 Az első bankok és 
tőzsdék. 

A vallási megújulás  Egyházi reformtö-
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rekvések a kora újkor-
ban. 

 Reformáció és kato-
likus megújulás. 

 Az anyanyelvi kultú-
ra és oktatás felvirágzá-
sa magyar példák alap-
ján. 

 Vallási türelem Er-
délyben. 

Kronológia: 1492 Amerika 
felfedezése, 1517 a reformá-
ció kezdete. 

 
Topográfia: Spanyolország, 
India, Kína, London, Sárospa-
tak. 

az anyanyelvi 
kultúra és okta-
tás területén. 

 Érvelés a 
vallási türelem 
mellett. 

Az új világkép kialaku-
lása  

 A természettudo-
mányok fejlődése: a ko-
pernikuszi fordulat. 

 A középkorit felváltó 
világkép: a felvilágoso-
dás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek 

a világkereskedelembe. 
 Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomai-

ról készült fotók alapján. 
 A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó 

templomok megtekintése. 
 Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 
 Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemuta-

tása: plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 
 Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott 

szempontok alapján. 

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztés feladatok 

A török háborúk hősei  II. Lajos és a mohácsi 
csata. 

 Buda eleste és az or-
szág három részre szaka-
dása. 

 A várháborúk hősei 
(pl. Dobó; Zrínyi, a sziget-
vári hős). 

Fogalmak: szultán, janicsár, 
török hódoltság, kuruc, la-
banc, szabadságharc, trón-
fosztás. 

   

Személyek: I. Szulejmán, II. 
Lajos, Dobó István, Bocskai 

 A mohácsi 
csata eseménye-
inek rekonstruá-
lása animációs 
film és térkép 
alapján. 

 A három 
részre szakadt 
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Bocskai, Bethlen és 
Zrínyi 

 Bocskai István fejede-
lem, a hajdúk vezére. 

 Bethlen Gábor, Erdély 
fejedelme. 

 Zrínyi Miklós, a költő 
és hadvezér. 

 Buda visszavétele: a 
török kiűzése. 

István, Bethlen Gábor, Zrínyi 
Miklós (a költő és hadvezér), 
II. Rákóczi Ferenc, Mária Te-
rézia. 

 
Kronológia: 1526 a mohácsi 
csata, 1541 Buda eleste, 
1552 Eger védelme, 1686 
Buda visszafoglalása, 1703–
1711 a Rákóczi-
szabadságharc. 

 
Topográfia: Mohács, Eger, 
Erdélyi Fejedelemség, Po-
zsony, Bécs. 

 

ország és a fon-
tosabb török 
hadjáratok be-
mutatása tema-
tikus térképen.  

 A török- és 
Habsburg-ellenes 
harcok hőseiről 
szóló történetek 
elbeszélése, iro-
dalmi szövegek 
felidézése. 

 Képek, ábrá-
zolások gyűjtése 
és azonosítása, 
filmrészletek ér-
telmezése a tö-
rökellenes hábo-
rúk hőseiről és 
eseményeiről. 

 A három 
részre szakadt 
ország térkép-
ének értelmezé-
se. 

 Annak a be-
mutatása, hogy 
milyen hatással 
volt a török ura-
lom Magyaror-
szág fejlődésére. 

 II. Rákóczi 
Ferenc életútjá-
nak és személyi-
ségének bemuta-
tása. 

II. Rákóczi Ferenc és 
szabadságharca 

 Rákóczi fordulatos 
életpályája Munkácstól 
Rodostóig. 

 Történetek a Rákóczi-
szabadságharc idejéből. 

 A szatmári béke: füg-
getlenség helyett megbé-
kélés a birodalommal. 

Mária Terézia   Mária Terézia, a csa-
ládanya és uralkodó. 

 Intézkedései Magya-
rországon. 

 A magyar huszárok és 
a berlini huszárcsíny. 

 Főúri kastélyok a mű-
velődés szolgálatában (pl. 
Eszterháza, Gödöllő). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 
 Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és esemé-

nyeiről. 
 Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) 

feldolgozása. 
 Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 
 A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 
 A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 
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 Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Javasolt tevékenysé-
gek 

Élet a török hódolt-
ság kori Magyaror-
szágon – egy konk-

rét település (pl. 
Debrecen vagy Kecs-
kemét) bemutatásá-

val  

 A török uralom. 
 A mezőváros 

élete. 
 Szarvasmarha-

kereskedelem. 
 

Fogalmak: nem-
zetiség, ortodox, 
barokk. 

 
Topográfia: Deb-
recen, Temesvár. 

 

 A kora újkori 
életmód összeha-
sonlítása a maival. 

 A török kori 
mezővárosok 
mindennapjainak 
bemutatása kü-
lönböző gyűjtött 
források alapján.  

 A 15. századi 
és a 18. század 
végi magyarorszá-
gi etnikai viszo-
nyok összehason-
lítása térképen, il-
letve táblázatban 
vagy diagramon 
szereplő adatok 
segítségével. 

Élet a 18. századi 
Magyarországon – 

egy konkrét település 
(pl. Temesvár) bemu-

tatásával 

 Magyarország 
újranépesülése és új-
ranépesítése. 

 Népek és vallá-
sok együttélése. 

 A barokk város-
építészet. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése 

tematikus térkép segítségével. 
 Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 
 Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 
 Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 
 Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

 

 

 

TÉMAKÖR: Forradalmak kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari forradalom  Gyapotból pa-
mut. 

 A textilipar 
fejlődése. 

 A gőzgép. Bá-
nyászat, gyáripar, 
vasútépítés. 

 Gyerekek és 
felnőttek minden-
napjai egy iparvá-
rosban. 

Fogalmak: ipari forra-
dalom, gyár, szabad 
verseny, tömegterme-
lés, munkanélküliség, 
forradalom, diktatúra. 

 
Személyek: James 
Watt, Edison, Bonapar-
te Napóleon. 

 
Kronológia: 1789 a 
francia forradalom, 
1815 a waterlooi csata. 

 
Topográfia: Párizs, 
Habsburg Birodalom, 
Oroszország, Nagy-
Britannia. 

 Vélemény meg-
fogalmazása a tech-
nikai fejlődés elő-
nyeiről és hátrányai-
ról. 

 A francia forra-
dalom értékelése; 
pozitívumok és ne-
gatívumok azonosí-
tása. 

 Napóleon alak-
jának, történelmi 
szerepének megíté-
lése különböző for-
rások alapján. 

Társadalmi-
politikai forrada-

lom 

 A köztársaság 
kísérlete Franciaor-
szágban. 

 A forradalmi 
terror. 

 Napóleon a 
császár és hadvezér. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok 
alapján. 

 Beszélgetés a gyermekmunkáról. 
 Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 
 Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A reformkor 

 

 Széchenyi István 
alkotásai. 

 A jobbágyfelszabadí-
tás kérdése. 

 A magyar nyelv és a 
nemzeti kultúra ügye. 

Fogalmak: országgyűlés, közte-
herviselés, jobbágyfelszabadí-
tás, sajtószabadság, cenzúra, 
miniszterelnök, honvédség, ki-
egyezés. 

 
Személyek: Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, 
Bem József, Görgei Artúr, Klapka 
György, Ferenc József, Deák 
Ferenc. 

 
Kronológia: 1830–1848 a re-
formkor, 1848. március 15. a 
pesti forradalom, 1849. október 
6. az aradi kivégzések, 1867 a 
kiegyezés. 

 
Topográfia: Pest, Pákozd, Isa-
szeg, Világos, Komárom, Arad, 
Osztrák-Magyar Monarchia. 

 A reformkor 
legfontosabb 
problémáinak 
bemutatása. 

 1848. márci-
us 15-e esemé-
nyeinek felidézé-
se képek, doku-
mentumok, visz-
szaemlékezések, 
filmrészletek 
és/vagy dramati-
kus jelenetek se-
gítségével. 

 A kor törté-
nelmi szereplői-
nek jellemzése; 
tevékenységük 
bemutatása. 

 A zsidóság 
pozitív szerepe a 
szabadságharc-
ban. 

 A tavaszi 
hadjárat had-
mozdulatainak 
végigkövetése 
térképen. 

 A szabadság-
harcot követő 
megtorlás né-
hány konkrét 

A forradalom  A március 15-i ese-
mények és a 12 pont. 

 Kossuth Lajos szere-
pe. 

 Az áprilisi törvények. 
 A Batthyány-

kormány. 

Képek a szabad-
ságharc 

történetéből 

 Történetek a sza-
badságharc idejéből. 

 Görgei Artúr, a had-
vezér. 

 A tavaszi hadjárat. 
 A Függetlenségi 

nyilatkozat. 
 A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad. 

A kiegyezés  Az ellenállás formái. 
 Deák Ferenc szere-

pe. 
 A kiegyezés megkö-

tése. 
 Az Osztrák-Magyar 

Monarchia megszületé-
se. 
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esetének bemu-
tatása (aradi vér-
tanúk, a zsidósá-
got sújtó közös-
ségi büntetés) 

 A kiegyezés 
értékelése.   

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  
 Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 
 Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggé-

seiről. 
 Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 
 Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
 Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 
 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 
 Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 
 Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy De-

ák Ferencről. 
 Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szere-

pet betöltő nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 

 

7–8. évfolyam 

 
Az általános iskola 7–8. évfolyamának történelemtanításánál az életkori sajátosságok figye-
lembevételével már törekedni kell az események és folyamatok összetettebb bemutatására. 
A tanuló ekkor már a magasabb szintű, elvontabb fogalmi gondolkodásra is képessé válik, 
ezért a képszerűség és a történettanításon alapuló történelemtanítás elvének alkalmazása 
mellett megkezdődik az elemző jellegű feldolgozás: összetett okok és következmények feltá-
rása, az egyes történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú értelmezése. A tevé-
kenységalapú tanulásnak továbbra is meghatározó szerepe van, ezért a kerettantervi beosz-
tás időt hagy és lehetőséget teremt a műveltető történelemtanulásra, az ismeretek széle-
sebb körű alkalmazására, a kooperatív technikák előtérbe helyezésére, a sokoldalú kompe-
tenciafejlesztésre, amelyek már a középiskolai történelem tanulmányokra, követelményekre 
való felkészítést is kell, hogy szolgálják. 

Mivel a 7–8. évfolyamra a tanuló formálódó absztrakt gondolkodása a jellemző, ez megen-
gedi, hogy a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű legyen, ami a legalkalmasabb a 
mai világot meghatározó 19–20. századi folyamatok értelmezésére. Az egyetemes és a ma-
gyar történeti témák vegyesen, korszakokhoz köthető témakörökbe rendezve jelennek meg. 
Kisebb mértékben, de továbbra is jellemző, hogy a tanterv az általános jelenségeket a ma-
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gyar történelem példáin keresztül dolgozza fel. Az eseménytörténetet két tematikus és négy 
szintetizáló témakör egészíti ki. Utóbbiak hosszmetszeti jellegűek: a demográfia, a demokrá-
cia, az egyes kiemelt régiók történetét, valamint a nemzeti kultúránk és történelmünk ered-
ményeit tekintik át a kezdetektől napjainkig. Legfőbb céljuk a négy év alatt tanultak áttekin-
tése, illetve ezeknek a témáknak magasabb szintű, integráló, szintetizáló értelmezése. A té-
makörökben mélységszintű téma feldolgozása került beillesztésre. Az órakeretben + órákkal 
jelöltünk 7-8. évfolyamon egyaránt azt az időkeretet, amelyet a témakör feldolgozásához az 
órakeret biztosít. 
FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, je-
lenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a haza-
szeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

 tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival; 
 ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és 

kulturális hatásait Magyarországon és a világban; 
 ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, vala-

mint napjainkra is hatással bíró következményeit; 
 fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni 

a békére való törekvés mellett; 
 ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség 

ellen elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a ve-
lük szembeni ellenállás példáit; 

 felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, 
érvel a demokrácia értékei mellett; 

 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magya-
rok Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit né-
hány történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmara-
dásáért folytatott küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 
népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az 
európai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;  

 ismeri hazája államszervezetét. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigye-
léséből, olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges 
és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, 
illetve rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján megfogal-
mazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információ-
kat gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, 
könyvtárak, múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizu-
ális források); 

 képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 
 megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi infor-

mációkat; 
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik 

az adott történelmi témához; 
 képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját 

szavaival le tud írni; 
 képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források 

között típus és szövegösszefüggés alapján;  
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot 

tud vonni különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között; 
 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az ese-

ményeknek;  
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hite-

lességéről és releváns voltáról; 

 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fon-
tos esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 

 biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi esemény-
re, jelenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

 ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő 
ábrázolására pl. időszalag segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumo-
kat, tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, 
államhoz; 

 biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi ese-
mények helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, 
értelmezésére, vaktérképen való elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csa-
ták) tervez és készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, törté-
nelmi személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb 
magyarázó szövegek tartalmát; 

 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud ké-
szíteni; 

 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, események-
kel, folyamatokkal, kapcsolatban; 

 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
 különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során 

szakszerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja 
a témához kapcsolódó történelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális 
módon (táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális 
prezentációt állít össze és mutat be önállóan; 

 egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, 
állításait alátámasztja; 

 meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;  
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történel-

mi eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

 

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek kö-
zött; 

 képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló külön-
böző emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kér-
déseket fogalmaz meg; 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugói-
ról, és adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 

 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azo-
nosítja; 

 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, fo-
lyamatokról; 

 felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, 
életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, il-
letve a mai korral;  

 társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, 
különböző korok szokásai alapján; 

 példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 
 feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltét-

eleiről, okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 
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 több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események 
okait és következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy poli-
tikai);  

 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcso-
lat van. 

A tanuló az 7–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyed-

uralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 
 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 
 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 
 A tanulók értékelése 
 
A számonkérés formái: 
 
Önálló szóbeli felelet. 
Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése. 
Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása. 
 
A tanulók értékelésekor fontos szempontok: 
 

Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 
Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gon-
dolatmenetre való törekvés. 
Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?  
Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek elhe-
lyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.  
Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram 
elemzés) megoldása. 
Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elké-
szítése. 
Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása. 

7.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A modern kor születése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési fe-
ladatok 

A nemzeti eszme 
és a birodalmak 

kora 

 A nemzeti eszme és 
a nemzetállamok Euró-
pája. 

 A világ nagyhatal-
mai és ellentéteik a 20. 
század kezdetén. 

 Gyarmatbirodalmak 
a világ térképén. 

Fogalmak: nacionaliz-
mus, liberalizmus, kon-
zervativizmus, demokrá-
cia, szocializmus, kom-
munizmus, keresztény-
szocializmus.  

 
Személyek: Bismarck, 
Marx. 

 
Kronológia: 1871 Néme-
tország egyesítése. 

 
Topográfia: Németor-
szág, Olaszország, Brit 
Birodalom, Amerikai 
Egyesült Államok, Ja-
pán.  

 A 20. 
század eleji 
nagyhatal-
mak azono-
sítása, és a 
korabeli vi-
lágra gyako-
rolt hatásuk 
feltárása 
térképek és 
egyszerű 
ábrák segít-
ségével. 

 A poli-
tikai esz-
mék legjel-
lemzőbb 
gondolatait 
megjelenítő 
néhány 
egyszerű és 
rövid forrás 
értelmezé-
se és azo-
nosítása. 

 A 19. 
századi poli-
tikai esz-
mék céljai-
nak és jel-
lemzőinek 
rendszere-
zése. 

Politikai eszmék: 
liberalizmus, kon-

zervativizmus, szo-
cializmus 

 A liberalizmus. 
 A konzervativizmus. 
 A szocializmus és 

kommunizmus eszméje. 
 A keresztényszocia-

lizmus. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelé-

se. 
 Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerő-

södésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 
 Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 
 Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 
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TÉMAKÖR: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési fela-
datok 

A modernizálódó Ma-
gyarország 

 Magyar feltalá-
lók és találmányok, 
az ipar fejlődése. 

 Vasútépítés, 
folyószabályozás. 

 Egy világváros 
kiépülése – az urba-
nizáció Budapest 
példáján. 

Fogalmak: közös 
ügyek, dualizmus, 
MÁV, Millennium, 
emancipáció, urbani-
záció. 

 
Személyek: Andrássy 
Gyula. 

 
Kronológia: 1896 a 
Millennium. 

 
Topográfia: Buda-
pest. 

 A millen-
niumi Buda-
pest bemuta-
tása. 

 A dualiz-
mus kori vidék 
és város lakói-
nak és élet-
módjának 
bemutatása. 

 A 20. szá-
zad eleji és ko-
runk életmód-
ja közötti kü-
lönbségek 
azonosítása. 

 A korszak 
gazdasági és 
technikai fej-
lődésének 
bemutatása. 

 A korszak 
ipari fejlődé-
sének nyomon 
követése diag-
ramok, táblá-
zatok segítsé-
gével. 

A millenniumi Magya-
rország 

 A soknemzeti-
ségű ország. 

 A zsidó emanci-
páció, a hazai zsidó-
ság szerepe a ma-
gyarországi moder-
nizációban. 

 A cigányság 
helyzete, hagyomá-
nyos mesterségek.  

 A millenniumi 
ünnepségek. 

 A legjelentősebb 
kulturális alkotások. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, 

feltalálójáról. 
 Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 
 Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források 

alapján. 
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TÉMAKÖR: Az első világháború és következményei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első világhábo-
rú, Magyarország 

a háborúban 

 A halálos lövés: 
a világháború ki-
robbanása. 

 A hadviselő 
felek: az antant és a 
központi hatalmak. 

 Az állóháború. 
 Magyarok a 

világháborúban. 
 A hátország 

megpróbáltatásai. 
 Lenin és a bol-

sevik hatalomátvé-
tel. 

Fogalmak: antant, 
központi hatalmak, 
front, állóháború, 
hátország, bolsevik, 
tanácsköztársaság, 
vörösterror, fehér 
különítményes meg-
torlások, kisantant. 

 
Személyek: Tisza Ist-
ván, Lenin, Károlyi 
Mihály, Horthy Mik-
lós. 

 
Kronológia: 1914–
1918 az első világhá-
ború, 1917 a bolsevik 
hatalomátvétel, 
1920. június 4. a tri-
anoni békediktátum.  

 
Topográfia: Szaraje-
vó, Szerbia, Doberdó, 
Kárpátalja, Felvidék, 
Délvidék, Burgen-
land, Erdély, Csehsz-
lovákia, Jugoszlávia, 
Románia, Ausztria. 

 A fontosabb 
hadviselő orszá-
gok csoportosítá-
sa a szövetségi 
rendszerek sze-
rint. 

 Az első világ-
háborús hadvise-
lés összehasonlí-
tása a korábbi há-
borúkéval. 

 A háborús 
körülményeket 
bemutató külön-
böző típusú forrá-
sok gyűjtése, fel-
dolgozása. 

 Európa hábo-
rú előtti és utáni 
térképének ösz-
szehasonlítása, a 
változások értel-
mezése. 

 A történelmi 
Magyarország 
szétesésének be-
mutatása térké-
pen az elcsatolt 
területek törté-
nelmi megneve-
zésével. 

Magyarország 
1918–1919-ben 

 A forradalmi 
kísérlet – elhibázott 
kül- és katonapoliti-
ka. 

 Magyarország 
megszállásának fo-
lyamata. 

 A tanácsköztár-
saság hatalomra ke-
rülése és bukása. 

 Az ellenforrada-
lom. 

A trianoni békedik-
tátum  

 A Párizs kör-
nyéki békék alapel-
vei, a vesztesek 
büntetése. 

 A trianoni bé-
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kediktátum – a 
megcsonkított Ma-
gyarország.  

 Magyarország 
területi, népességi 
és gazdasági veszte-
ségei. 

 A kisantant. 

 Vélemény 
megfogalmazása a 
történelmi Ma-
gyarország fel-
bomlásának okai-
ról. 

 A trianoni 
békediktátum te-
rületi és demográ-
fiai következmé-
nyeinek értékelé-
se. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Vita a háború okairól. 
 Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők 

száma, veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 
 Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresé-

se a lakóhelyen és környékén. 
 Első világháborús kiállítás megtekintése. 
 Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 
 Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélé-

se. 

TÉMAKÖR: Totális diktatúrák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-
tok 

A kommunista Szov-
jetunió 

 Lenin és Sztá-
lin diktatúrája. 

 Az államosí-
tás. 

 A terror és a 
munkatáborok. 

Fogalmak: személyi 
kultusz, GULAG, totális 
állam, nemzetiszocia-
lizmus, antiszemitiz-
mus, fasizmus. 

 
Személyek: Sztálin, 
Hitler. 

 
Kronológia: 1933 a 
náci hatalomátvétel. 

 

 A kommu-
nista Szovjet-
unió és a nem-
zetiszocialista 
Németország 
jellemzőinek 
azonosítása ké-
pi és szöveges 
forrásokban. 

 A totális 
diktatúrák ösz-
szehasonlítása 
(pl. jelképek, 

A nemzetiszocialista 
Németország 

 A nemzetiszo-
cializmus: fajelmé-
let és antiszemitiz-
mus. 

 A náci hata-
lomátvétel, a hit-
leri diktatúra és 
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terror. 
 A hitleri Né-

metország terjesz-
kedése: Ausztria 
és Csehszlovákia.  

Topográfia: Szovjet-
unió, Szibéria (munka-
táborok). 

ideológiák, ha-
talmi eszközök). 

 Érvelés a 
20. század kire-
kesztő ideológi-
áival szemben. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosí-

tása. 
 Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista dik-

tatúráról. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika irányai  Horthy, a kormányzó.  
 Antikommunizmus és 

revíziós törekvések.  
 A politikai antiszemi-

tizmus. 
 Bethlen István minisz-

terelnöksége. 
 Külpolitikai kényszerpá-

lyák. 

Fogalmak: revízió, 
numerus clausus, 
pengő.  

 
Személyek: Bethlen 
István, Klebelsberg 
Kuno, Szent-Györgyi 
Albert. 

 
Kronológia: 1920–
1944 a Horthy-
korszak. 

 A Horthy-korszak 
gazdasági, kulturális, poli-
tikai és társadalmi ered-
ményeinek és problémái-
nak felidézése. 

 Az antiszemitizmus 
megnyilvánulásainak azo-
nosítása források alapján. 

 Magyarország külpoli-
tikai céljainak és lehető-
ségeinek bemutatása. 

 A társadalmi változá-
sok bemutatása szöveges 
és képi források alapján. 

 A korszak egy kiemel-
kedő személyiségének 
bemutatása. 

Gazdasági, társa-
dalmi és kulturális 

fejlődés 

 Gazdasági eredmé-
nyek.  

 Az oktatás, a kultúra és 
a tudomány néhány ki-
emelkedő képviselője. 

 Társadalmi rétegződés 
és érintkezési formák Ma-
gyarországon. 

 Életmód, szabadidő, 
sport. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadal-

máról. 
 Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 
 Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 
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 Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 
 Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború földön, 
tengeren és leve-

gőben. 

 A hadviselő 
felek: a tengelyha-
talmak és a szövet-
ségesek.  

 Sztálin-Hitler 
paktum, kezdeti 
német sikerek. 

 A háború eu-
rópai frontjai és a 
csendes-óceáni 
hadszíntér.  

 Fordulatok a 
háborúban: Sztá-
lingrád és Nor-
mandia, Berlin, az 
atombomba. 

 Európa felosz-
tása. 

Fogalmak: tengely-
hatalmak, szövetsé-
gesek, bécsi dönté-
sek, nyilasok, totális 
háború, holokauszt, 
gettó, deportálás, 
koncentrációs tábor, 
zsidótörvények. 

 
Személyek: Franklin 
D. Roosevelt, Churc-
hill, Teleki Pál, Szála-
si Ferenc, Salkaházi 
Sára. 

 
Kronológia: 1939–
1945 a második vi-
lágháború, 1941. 
június a Szovjetunió 
megtámadása, 1944. 
március 19. Magya-
rország német meg-
szállása, 1945. április 
a háború vége Ma-
gyarországon. 

 
Topográfia: Sztáling-
rád, Normandia, 
Hirosima, Don-
kanyar, Auschwitz. 

 A nemzetiszo-
cialista Németor-
szág és a kommu-
nista Szovjetunió 
szerepének feltárá-
sa a háború kirob-
bantásában. 

 A második vi-
lágháború forduló-
pontjainak felidé-
zése. 

 A háború fegy-
vereinek és bor-
zalmainak bemuta-
tása különböző for-
rások alapján. 

 Magyarország 
területi változásait 
és világháborús 
részvételét, vala-
mint a második vi-
lágháború főbb 
eseményeit bemu-
tató térképek ér-
telmezése. 

 A magyar kül-
politika háború 
előtti és alatti tö-
rekvéseinek és 
mozgásterének 
bemutatása. 

 Ítélet megfo-
galmazása a máso-
dik világháborús 

Magyarország a 
világháború idején 

 A revíziós 
eredmények  

 A Szovjetunió 
elleni háború – a 2. 
magyar hadsereg a 
Donnál. 

 Német meg-
szállás. 

 A kiugrási kí-
sérlet és a nyilas 
hatalomátvétel. 

 A hadszíntérré 
vált Magyarország. 

A háború borzal-
mai 

 A totális hábo-
rú.  

 A világháború 
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fegyverei. 
 A hátország 

szenvedései. 
 Az ellenállás 

formái. 
 A bombázások 

és városi harcok – 
Budapest példáján. 

népirtásokról és 
háborús bűnökről. 

 A magyar hon-
véd helytállásának 
felidézése források 
alapján. 

 Példák gyűjtése 
az ellenállás és em-
bermentés formái-
ra. 

A holokauszt  A náci kon-
centrációs és meg-
semmisítő táborok. 

 Az európai és 
magyarországi zsi-
dótörvények. 

 Kísérlet az 
európai és a ma-
gyar zsidóság és ci-
gányság elpusztítá-
sára. 

 Áldozatok és 
bűnösök, felelős-
ség és embermen-
tés: néhány ki-
emelkedő példa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának esz-

közeiről és helyszíneiről. 
 Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, 

online adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 
 A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy rész-

letének megbeszélése. 
 Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 
 Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megis-

merése és értékelése. 
 Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felke-

resése a lakóhelyen és környékén. 
 

TÉMAKÖR: A megosztott világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A hidegháború  A kétpólusú 
világ – a vasfüggöny 
leereszkedése. 

 Németország 
kettéosztása. 

 Fegyverkezési 
verseny a Szovjet-
unió és az Amerikai 
Egyesült Államok kö-
zött. 

 Hidegháborús 
konfliktusok: Korea, 
Kuba. 

Fogalmak: Egyesült 
Nemzetek Szerve-
zete (ENSZ), hideg-
háború, vasfüg-
göny, berlini fal, 
szuperhatalom, 
Észak-atlanti Szer-
ződés Szervezete 
(NATO), Varsói 
Szerződés, piacgaz-
daság, jóléti állam.  

 

Személyek: Hrus-
csov, Kennedy. 

 
Kronológia: 1947 a 
párizsi béke, a hi-
degháború kezdete, 
1948 Izrael Állam 
megalapítása. 

 
Topográfia: Berlin, 
Németországi Szö-
vetségi Köztársaság 
(NSZK), Német De-
mokratikus Köztár-
saság (NDK), Észak- 
és Dél-Korea, Kuba. 

 A második 
világháború után 
kialakult világren-
det bemutató tér-
kép áttekintése és 
értelmezése. 

 A nyugati 
demokrácia és a 
szovjet diktatúra 
összehasonlítása. 

 A nyugati 
világ és a keleti 
blokk életkörül-
ményeinek össze-
hasonlítása. 

 A hideghábo-
rú korabeli és a 
mai világhatalmi 
viszonyok össze-
hasonlítása. 

 A hideghábo-
rús korszak alap-
vető jellemzőinek, 
történelmi szerep-
lőinek azonosítása 
képek, szöveges 
források alapján. 

 Gyűjtött in-
formációk értel-
mezése a hideg-
háború korának 
néhány világpoli-
tikai válságáról 
(pl. Korea, Kuba, 
Berlin).  

 Információk 
szerzése, rendsze-
rezése és értel-
mezése a két szu-
perhatalom fegy-
verkezési verse-
nyéről diagramok, 
táblázatok, képek 

A Nyugat  A nyugati de-
mokrácia és piac-
gazdaság. 

 A jóléti társada-
lom. 

 Az új tömegkul-
túra kialakulása. 
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és térképek segít-
ségével. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 
 Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkul-

túra jellemző tárgyairól, eseményeiről. 
 Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 
 Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

TÉMAKÖR: Magyarország szovjetizálása 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista dik-
tatúra kiépítése 

Magyarországon 

 Háborús pusztítás 
és szovjet megszállás, 
deportálások a szov-
jet munkatáborokba.  

 Bűnbakká tett 
németek és magyarok 
– kitelepítések, lakos-
ságcsere.  

 Az 1945-ös és 
1947-es választások.   

 Egypártrendszer, 
államosítás, diktatú-
ra.  

Fogalmak: 
malenkij robot, 
államosítás, terv-
gazdaság, Állam-
védelmi Hatóság 
(ÁVH). 

 
Személyek: Kovács 
Béla, Rákosi Má-
tyás, Mindszenty 
József.  

 
Kronológia: 1945 
szovjet megszállás, 
választás Magya-
rországon, 1948–
1956 a Rákosi-
diktatúra. 

 
Topográfia: Recsk, 
Hortobágy, Duna-
delta. 

 Magyarország 
szovjet megszállá-
sa következmé-
nyeinek felidézé-
se.  

 A tömeges 
deportálások jel-
lemzőinek azono-
sítása visszaemlé-
kezések és egyéb 
források alapján. 

 A Rákosi-
rendszer jellemző-
inek, bűneinek 
azonosítása forrá-
sok, képek, film-
részletek alapján. 

 A határon túli 
magyarok meg-
próbáltatása-inak 
bemutatása kü-
lönböző források 
alapján. 

A Rákosi-diktatúra  Az ÁVH működé-
se. 

 A személyi kul-
tusz. 

 Az egyházüldö-
zés. 

 A tervgazdaság 
működése. 

Deportálások „bé-
keidőben” 

 A deportálások és 
üldözések okai. 

 A határon túli 
magyarok megpróbál-
tatásai: deportálások 
Csehszlovákiában; 
szovjet, román és ju-
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goszláv munkatábor-
ok. 

 Magyarországi 
kitelepítések és mun-
katáborok. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 
 Új iparvárosok azonosítása térképen. 
 Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 
 Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 
 Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldol-

gozása. 
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8.ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A forradalomtól az ezredfordulóig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztő feladatok 

Az 1956-os forrada-
lom és szabadság-

harc 

 Október 23., a 
forradalom kirobba-
nása.  

 A pesti srácok és 
szabadsághősök. 

 A forradalom 
lakóhelyünkön és 
környékén.  

 Szovjet tankokkal 
a népakarat ellen. 

 A forradalom 
jelképei. 

 A magyar forra-
dalom a világtörténe-
lem színpadán. 

Fogalmak: Molotov-koktél, sor-
tüzek, munkásőrség, Magyar 
Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP), Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (KISZ), úttörő, terme-
lőszövetkezet, háztáji, maszek, 
gulyáskommunizmus, rendszer-
változtatás, privatizáció, jogál-
lam, többpártrendszer. 

 
Személyek: Nagy Imre, Kádár 
János, Gorbacsov, Reagan, II. 
János Pál, Antall József, Göncz 
Árpád, Horn Gyula, Orbán Vik-
tor. 

 
Kronológia: 1956. október 23. 
a forradalom kitörése, 1956. 
november 4. a szovjet táma-
dás, 1956–1989 a Kádár-
rendszer, 

1989–1990 a rendszerváltozta-
tás, 1990 az első szabad vá-
lasztások, 1991 a Szovjetunió 
felbomlása, 1999 Magyaror-
szág belép a NATO-ba. 

 
Topográfia: Corvin köz, Mo-
sonmagyaróvár. 

 Beszámolók készí-
tése az 1956-os forra-
dalom és szabadság-
harc hőseiről. 

 Az 1956-os forra-
dalom és szabadság-
harc utáni megtorlá-
sok kegyetlenségének 
bemutatása példákon 
keresztül. 

 Érvek gyűjtése a 
Kádár-rendszer dikta-
tórikus jellegének alá-
támasztására. 

 A Kádár-
rendszerről szóló kü-
lönböző jellegű forrá-
sok elemzése, értel-
mezése. 

 A Kádár-rendszer 
és napjaink életkörül-
ményeinek összeha-
sonlítása. 

 A rendszerváltoz-
tatás jelentőségének, 
következményeinek 
bemutatása. 

 A magyar történe-
lem legfontosabb poli-
tikai eseményeinek 
időrendbe állítása a 
rendszerváltoztatástól 
napjainkig. 

A kádári diktatúra  A kádári megtor-
lás.  

 A pártállam mű-
ködése: az elnyomás 
változó formái. 

 Ellenőrzött társa-
dalom, tömegszerve-
zetek. 

Élet a Kádár-
rendszerben 

 A paraszti gazda-
ságok felszámolása, 
téeszesítés.  

 A szocialista mo-
dernizáció – „a legvi-
dámabb barakk”. 

 A hiánygazdaság.  
 A második gazda-

ság kiépülése. 
 Életszínvonal-

politika és eladóso-
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dás. 

A kétpólusú világ 
megszűnése és a 

rendszerváltoztatás 
Magyarországon 

 A Szovjetunió és 
a szocialista rendszer 
országainak válsága.  

 Az ellenzék meg-
szerveződése Magya-
rországon. 

 A tárgyalásos 
rendszerváltoztatás. 

 A kétpólusú világ 
megszűnése. 

 Az első szabad 
országgyűlési és ön-
kormányzati válasz-
tás.  

 Antall József 
kormánya. 

Magyarország a 
rendszerváltoztatás 

után 

 A demokrácia és 
a piacgazdaság kiépí-
tése.  

 A többpártrend-
szer működése. 

 Gazdasági válság 
és felzárkózás  – vesz-
tesek és nyertesek. 

 A társadalom 
átalakulása. 

 Magyarország 
NATO-tagsága. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Információgyűjtés a „pesti srácokról”.  
 Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 
 Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel. 
 1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén. 
 Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ film-

részlet megtekintése és értelmezése. 
 Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött sze-

repéről. 
 Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának 

időszakából. 
 Retró-kiállítás rendezése. 
 Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári út-

mutatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 
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TÉMAKÖR: Együttélés a Kárpát-medencében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

A határon túli magyarok  Határon túli 
magyarlakta terüle-
tek. 

 Fordulópontok 
a határon túli ma-
gyarok történeté-
ben: a történelmi 
Magyarország fel-
osztása, a revízió, 
magyarellenes meg-
torlások, rendszer-
változtatás.  

 A kisebbségi lét 
nehézségei egykor 
és ma: adminisztra-
tív intézkedések és 
mindennapok. 

 Kivándorlás és 
asszimiláció. 

Fogalmak: kitelepítés, asszi-
miláció. 

 
Személyek: Esterházy János, 
Márton Áron. 

 
Kronológia: 1944–1945 ma-
gyarellenes atrocitások. 

 
Topográfia: Szlovákia, Ukraj-
na. 

 A határon túli 
magyarság története 
főbb fordulópontjai-
nak áttekintése 1920-
tól napjainkig. 

 Példák gyűjtése a 
határon túli magyar-
ság életéből a hűség-
re és helytállásra. 

 A határon túli 
magyar kisebbségi lét 
nehézségeinek bemu-
tatása. 

 A Kárpát-
medence 1910-es és 
1990 utáni etnikai 
térképének összeha-
sonlítása a magyarság 
és a nemzetiségek el-
helyezkedése szem-
pontjából. 

 Példák gyűjtése a 
nemzeti összetarto-
zás megnyilvánulásai-
ról az anyaországi és 
a határon túli ma-
gyarság kapcsolatá-
ban. 

 Példák gyűjtése a 
Kárpát-medence né-
peinek együttműkö-
désére és konfliktusa-
ira a történelem so-
rán. 

 A magyarországi 
nemzetiségek 19-20. 
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századi története 
főbb jellemzőinek, 
fordulópontjainak fel-
idézése. 

A magyarországi nemze-
tiségek a 19. századtól 

napjainkig 

 Magyarország 
nemzetiségi aránya-
inak változása. 

 Az asszimiláció 
folyamata. 

 Fordulópontok 
a nemzetiségek tör-
ténetében: 1848–
49-es szabadság-
harc, a történelmi 
Magyarország fel-
osztása, a magyar-
országi németek ki-
telepítése. 

 A hazai ci-
gány/roma népes-
ség története. 

 A nemzetiségi 
jogok a mai Magya-
rországon. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) for-

dulópontjairól. 
 Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 
 Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határta-

lanul program). 
 Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlí-

tása egymással és a hazai viszonyokkal. 
 Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

 

TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztő feladatok 

A hagyományos/ 
agrártársadalmak 

 Letelepedés és 
élelemtermelés: nö-
vénytermesztés és ál-

Fogalmak: háziasítás, nagy 
pestisjárvány, népességrobba-
nás, migráció, multikulturaliz-

 A népesedés 
nagy korszakainak és 
azok jellemzőinek fel-
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lattenyésztés. 
 Önellátás, áruter-

melés, kereskedelem. 
 A népességnöve-

kedés korlátai. 
 A hagyományos 

társadalom (hierarchia 
és család). 

mus, terrorizmus, globalizáció. 

 
Személyek: Semmelweis Ignác. 

idézése. 
 Információk gyűj-

tése az élelemterme-
lés fejlődéséről (pél-
dául régészeti leletek 
alapján). 

 A népességválto-
zás okainak és követ-
kezményeinek bemu-
tatása. 

 Hasonlóságok és 
különbségek megál-
lapítása az egyes né-
pesedési korszakok és 
folyamatok között. 

 Vita a modern 
kori demográfiai fo-
lyamatokról és azok 
várható hatásairól. 

A modern/ipari 
társadalmak 

 Az ipari forradal-
mak hatásai: népesség-
robbanás és városiaso-
dás. 

 Népességnöveke-
dés a fejlődő és népes-
ségfogyás a fejlett vi-
lágban. 

 A migráció. 
 A modern/ipari 

társadalom (egyenjo-
gúság és individualiz-
mus).  

 A női szerepek 
változásának áttekinté-
se a történelem során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhaszná-

lása állítások alátámasztására vagy cáfolására. 
 Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, 

mindennapjairól. 
 Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 
 A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A demokratikus állam 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modern demok-
rácia gyökerei 

 Az athéni de-
mokrácia működé-
se.  

 A parlamentá-
ris rendszer műkö-

Fogalmak: népgyű-
lés, hatalmi ágak, 
alkotmány, elnök, 
általános választójog. 

 A demokrácia 
kialakulása, állo-
másainak felidézé-
se és működésének 
jellemzése a kü-
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dése Nagy-
Britanniában. 

 Az elnöki rend-
szer működése az 
Amerikai Egyesült 
Államokban. 

 
Személyek: Periklész, 
George Washington. 

 
Kronológia: Kr. e. 5. 
sz. az athéni demok-
rácia fénykora, 1776 
az amerikai Függet-
lenségi nyilatkozat, 
2012 Magyarország 
Alaptörvénye.  

lönböző történelmi 
korszakokban. 

 Csoportos 
szerepjáték de-
mokratikus dön-
téshozatalról (pl. 
az athéni demok-
ráciában). 

 Demokratikus 
döntéshozatal áb-
rázolása egy fo-
lyamatábrán. 

 A brit parla-
mentáris és az 
amerikai elnöki 
rendszer összeha-
sonlítása. 

 Áttekintő ábra 
értelmezése a ma-
gyarországi állam-
szervezetről és a 
választási rend-
szerről. 

A modern magyar 
állam 

 Az Alaptör-
vény. 

 Az Országgyű-
lés, a kormány és 
az igazságszolgálta-
tás.  

 Az országgyű-
lési és önkormány-
zati választási 
rendszer. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 
 Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

TÉMAKÖR: Régiók története 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyarország és az 
Európa Unió 

 Az Európai 
Unió születése és 
bővülése. 

 Az európai 
integráció céljai, 
eredményei és 
gondjai. 

 Magyaror-
szág európai uni-
ós tagsága. 

Fogalmak: integráció, euró, 
Európai Unió, visegrádi 
együttműködés, polgárhábo-
rú, nagy fal, hinduizmus, 
buddhizmus, kasztrendszer, 
Korán. 

 
Személyek:  Lincoln, Gandhi, 
Mao Ce-tung. 

 Az Európai Unió 
céljainak felidézése. 

 Az európai integ-
ráció eredményeinek 
és problémáinak átte-
kintése. 

 A közép-európai 
régió középkori, újkori 
és mai térképeinek 
összehasonlítása. 
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Közép-Európa  A régió sajá-
tosságai (jellem-
zően kontinentá-
lis helyzet, biro-
dalmi függés és 
nemzeti sokszí-
nűség). 

 A második 
világháború had-
színtere. 

 A szovjet 
megszállás. 

 A visegrádi 
együttműködés. 

 
Kronológia: 1957 a római 
szerződés, 1992 a maastrichti 
szerződés, 2004 Magyaror-
szág belép az Európai Unió-
ba. 

 
Topográfia: Brüsszel, Len-
gyelország, Csehország, Kö-
zel-Kelet, Izrael. 

 A közép-európai 
népek helyzetének ösz-
szehasonlítása a kö-
zépkortól napjainkig. 

 Az Amerikai Egye-
sült Államok szuperha-
talmi helyzetének 
elemzése és értékelése 
katonai, politikai, gaz-
dasági és kulturális té-
ren. 

 Kína világgazdasági 
és világpolitikai szere-
pének megvitatása. 

 A közel-keleti konf-
liktusról megfogalma-
zott álláspontok és ér-
vek azonosítása, be-
szélgetés a békés meg-
oldási módokról. 

Az Amerikai Egyesült 
Államok 

 Az Amerikai 
Egyesült Államok 
létrejötte. 

 Az amerikai 
polgárháború 
okai és eredmé-
nyei. 

 Az Amerikai 
Egyesült Államok 
világhatalommá 
válása. 

India  Az indiai 
civilizáció vallási 
és kulturális alap-
jai. 

 A brit gyar-
mati uralom. 

 Gandhi és a 
függetlenségi 
mozgalom. 

 A jelenkori 
India ellentmon-
dásai. 

Kína  A kínai civili-
záció vallási és 
kulturális alapjai. 

 Kína fél-
gyarmati sorban. 

 A japán meg-
szállás. 

 Mao Ce-tung 
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és a kommunista 
diktatúra. 

 A gazdasági 
óriás. 

A Közel-Kelet  Az Oszmán 
Birodalom fel-
bomlása. 

 Izrael állam 
létrejötte. 

 Az olaj sze-
repe a régió tör-
ténetében. 

 Az iszlám és 
az iszlamizmus. 

 Etnikai, vallá-
si és gazdasági 
törésvonalak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmá-

ról. 
 Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok 

segítségével. 
 Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján 

ismertetők, prezentációk készítése. 
 Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése 

történelmi térképeken. 
 Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ 

változásai, az olajválság). 

 

TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Lábnyomaink a nagyvi-
lágban 

 Világjáró magyarok 
(utazók, felfedezők). 

 Tudósok és feltalá-
lók (pl. informatika, au-
tóipar, űrkutatás). 

 Világraszóló sport-

Javasolt személyek 
(altémánként 1-2): Julianus 
barát, Kőrösi Csoma Sándor, 
Magyar László; Neumann 
János, Csonka János, Galamb 
József, Kármán Tódor; Papp 

 Valamely terü-
leten kiemelkedő 
eredményt elérő 
magyarok tevé-
kenységének fel-
idézése, bemuta-
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sikerek – magyarok az 
olimpiákon. 

 Magyar művészek 
a világban. 

László, Puskás Ferenc, Eger-
szegi Krisztina,  
Balczó András; Liszt Ferenc, 
Munkácsy Mihály, Kodály 
Zoltán, Bartók Béla, Korda 
Sándor. 

 

tása. 
 A Magyar Ki-

rályság középkori 
sikeressége okai-
nak felidézése. 

 Érvek gyűjtése 
a Habsburg Biro-
dalomhoz tartozá-
sunk előnyei és 
hátrányai mellett a 
18. században és a 
19. század első fe-
lében. 

 Levert szabad-
ságharcaink érté-
kelése az utóbb 
elért eredmények 
alapján. 

A magyar megmaradás 
kérdései 

 Magyarország mint 
szuverén európai hata-
lom a középkorban. 

 A török kor: a kö-
zépkori örökség pusz-
tulása és az etnikai 
arányok romlása. 

 Az Osztrák-Magyar 
Monarchia, a Közép-
Európát sikeresen 
egyesítő birodalom. 

 Trianon máig tartó 
hatásai: a kisállami lét 
kényszerpályái a nagy-
hatalmak árnyékában. 

 Új típusú kapcso-
latépítés a rendszervál-
toztatás után a kisebb-
ségbe került magyar-
sággal. 

 A magyar megma-
radás titkai: szabad-
ságharcok, békés épít-
kezés. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
 Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 
 Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, 

olimpikonokról, művészekről. 
 Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor 

Dénes stb.). 
 Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 
 Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem 

formáira és képviselőire. 

 

 

 

HELYI TANTERV 
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ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos csa-

ládmodell 

4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 6 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gaz-

daságban  

5 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 

5 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátás 

4 

Összes óraszám: 36 
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Állampolgári ismeretek 
Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási szaka-

szok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek sze-

rint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, kés-

zségek, képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés már 

az általános iskola záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az a szakmai igény, 

hogy a demokratikus gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és erősítése már az általá-

nos iskolai nevelés időszakában kezdődjön meg. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi 

életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a 

készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek 

segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő 

személyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért 

történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és 

megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 

Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, miközben 

– közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az erkölcs és 

etika tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és folya-

matok értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő gondolkodás 

megalapozása, a társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának kérdései, a közös-

ségi értékek és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés követelményeinek és 

dilemmáinak megbeszélése a történelem, az állampolgári ismeretek, az erkölcs és etika tan-

tárgyak tanulásának folyamatos összehangolását és együttműködését feltételezi. Épít a hon – 

és népismeret tantárgy ismeretanyagára, nevelési céljaira is. A tantárgy a földrajz tanulásához 

is kötődik, hiszen a lokális és a regionális szemlélet kialakítása, a társadalmi alrendszerek 

funkcióinak és az intézmények szerepének vizsgálata mindkét diszciplína fejlesztési feladatai 

között szerepel. Az állampolgári ismeretek tantárgynak is célja a pénzügyi tudatosság meg-

alapozása és a fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, ezért – mind az általános isko-

lai, mind a középiskolai képzés záró szakaszában – épít a földrajz keretében tanult gazdasági 

és pénzügyi ismeretekre. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövege-

ket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján 

képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következ-

tetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások 

véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vita-

helyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat 

és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás 

kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segí-

ti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvé-

delemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, 

családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló ész-

revételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, vé-

leményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás kö-

zösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, 

és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt in-

formációkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogat-

ják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy 

saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek 

megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törek-

szik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újság-

cikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet 

jellemzi a projektekben való tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, terve-

zeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a felelős-

ségteljes munkamorál megalapozásához. 
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8. évfolyam 
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket sajá-

títhatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben hasznosíthat, 

amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá és egyben el-

kötelezett hazafivá válhat. 

A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák bővü-

lő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb in-

tézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, az 

intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának vizsgálata, 

a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás alkotóelemei-

nek megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai kisebbségi 

jogok azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlélete is ala-

kul: differenciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb környezetéről, hazájáról és a társa-

dalomról, amelyben él. 

A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka 

világában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető 

szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre 

és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – oktató 

munka során  a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló feladatai is 

megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a tevékenysé-

gét. A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos megbeszélés, a társak 

kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai révén a tanuló megta-

pasztalhatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját gondolatait, amelyekbe be-

építheti mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet önismerete és önértékelése is. 

A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és hiva-

tás projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében valósíthatják meg 

a tanulócsoportok. 

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés aján-

lott, s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a társak 

értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az értéke-

lési folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív tevékenységekbe, 

továbbá lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális eszközhasználaton ala-

puló feladatok megoldása. Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdem-

jeggyel) javasolt a tanuló mindennapi életben való tájékozódásához kapcsolódó témakörök 

esetében (Mindennapi ügyintézés; Felkészülés a felnőtt szerepekre; Köznevelés; Az egészség-

ügyi rendszer és a szociális ellátás) és A magyar állam intézményei; Az állam szerepe a gaz-

daságban témakörnél. 

 

TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, 

kölcsönösség, tisztelet; 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élmé-

nyű megtapasztalása 

− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a csa-

ládi szerepek megismerése 

− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 

− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, köl-

csönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

 

 

FOGALMAK 

család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) 

tartalmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi 

szerepe témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 

− Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti interjú-

terv készítése 

− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 

− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 
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TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 

befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettuda-

tos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

− A háztartás fogalmának értelmezése 

− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati össze-

függések feltárása 

− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

− A családokra jellemző fogyasztási szokások 

− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 

− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

 

FOGALMAK 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból szárma-

zó jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például 

kulturális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi tu-

datosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 

−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 

− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 

tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 

− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 



 

1789 

 

 

 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 

megtakarítási lehetőségekről 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 

riport készítése 

TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének 

alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen 

működő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet 

készít a település fejlesztésének lehetőségeiről; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet ké-

szít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

− A település, lakóhely közintézményei 

− A település fejlesztésének lehetőségei 

− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 
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intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási közös-

ség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi 

felelősség, fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről 

− Településtörténeti kvíz összeállítása 

− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 

− Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 

− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 

múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú 

szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, eseménye-

iről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 

− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és kultu-

rális értékei, jellegzetes épületei 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 
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− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és lokálpat-

riotizmus értelmezése 

− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 

− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európai-

ság; Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

FOGALMAK 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, 

Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogalommagyarázat készítése 

− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 

− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy 

egy nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettsé-

gekről 

− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével 

kapcsolatos feladatok témakörében 

− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 

− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 

− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú kötele-

zettségeiről, kapcsolatrendszeréről 

TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fon-

tosságát; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket; 

– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javítá-

sának fontosságát. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

− A magyar állampolgárság feltételei 

− A törvényalkotás menete 

− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

− Az állam bevételeinek csoportosítása 

− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, Al-

kotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az ügyés-

zségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

FOGALMAK 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági 

elnök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogké-

pesség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, adó, 

adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 

− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 

− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás fo-

lyamatáról 

− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 

− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményei-

ről 

− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 

− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos bemuta-

tása 

− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 

− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 
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TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funk-

cióját és működési sajátosságait; 

– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszer-

kezet változásairól; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

− Az elektronikus ügyintézés 

− A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

− Az életpálya-tervezés kérdései 

− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

FOGALMAK 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, 

fővárosi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientá-

ció, életpálya-tervezés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 

− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 

− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac 

változásaiban 

− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről 
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− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló készí-

tése egy szakmáról, szakmacsoportról 

− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi követ-

kezményei 

TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

− A fogyasztóvédelem tipikus területei 

− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek ér-

vényesítéséről 

− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

− Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, 

tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 

− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segít-

ségével 

− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 

Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti 

környezetre 
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TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Az empátia erősítése 

− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai 

− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt 

társadalmi hasznosságuk megértése 

− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

FOGALMAK 

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális 

ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 

− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes 

iskolatípusokról 

− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 

− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: köz-

nevelés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye 

egészségügyi ellátást biztosító intézményeiről 

− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszö-

géből 

− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
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A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az én világom 6 

Találkozás a múlttal 20 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 10 

Összes óraszám: 36 
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Hon- és népismeret 
A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátos-

ságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, 

a lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő 

népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a közös-

ségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási terüle-

teket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékeinek 

megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, 

illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti 

őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek 

óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 

kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános 

emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazaszere-

tetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, nemzeti 

értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, valamint 

a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is meg-

érthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence 

hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető 

vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! programban 

történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, 

erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hoz-

zájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmo-

nikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz. 

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a néphagyo-

mányok élményszerű megismerésére. 

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő megjelenítésé-

vel lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos gazdálkodó élet-

mód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, valamint a polgá-

ri értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a közösségi életforma 

működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira Részesei 

lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori sajátosságaiknak 

megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök elsajátítására. 

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére a fejlesztő szöveges értékelés is alkalmazható a 

Nat-ban meghatározott szabályok szerint. Fontos szerepet kap az önértékelés, a társak értéke-

lése, a csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját képezi többek között az önálló 

ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív tevé-

kenységekben való részvétel is. 

Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható (ötfo-

kozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek elsajátítását 

ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő felmérések, hanem otthoni 

kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási motivációt élénkítő fela-

datok. 
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A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó 

stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 

hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek felfedezésé-

hez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza céljai meg-

valósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források feldolgozá-

sára, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak megismerésével fej-

lődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 

gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult visel-

kedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos 

auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. Kommunikáció-

központú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű népszokások, köszöntők, 

mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni tudja az elsajátított kötött 

nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtá-

ri dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, kép-

gyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos helyze-

tekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása érdeké-

ben tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit felhasználva 

mutatja be a választott témát. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret alap-

fogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttmű-

ködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott életmódbeli 

különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló társas munka-

végzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét 

szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek 

hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, 

alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás 

folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít bemutató-

kat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők vagy 

színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményé-

nek befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő 

együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi 

illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a mű-

vészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások segítségével a szülő-

föld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, nép-

dalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód megtartására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a foglalko-

zások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az alkotó 

tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, képzeletét, 

problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos munkafolyamatok 

saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A tanuló felelőssé-
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get érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a másokkal való 

együttműködést. 



 

1801 

 

 

 

 

6. évfolyam 
A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század fordulójá-

ra – jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi tevékeny-

ségeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási folyamatnak a 

lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti jellemzőiből 

kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét visszatér a szülő-

földhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén keresztül nyílik lehető-

ség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére. 

A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, 

ének-zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, nép-

zene, népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével 

bővíti tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag támogatja a meglévő 

tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését. 

A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a tanu-

lók cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken ke-

resztül is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói munka-

formák között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő együttműködés. A 

pedagógusnak a tanulási folyamat koordinálása mellett törekednie kell az önszabályozó tanu-

lás kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet játszik a személyes 

érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók önálló gyűjtőmunkájának 

és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a prezentációs készség fejlesztésé-

nek. 

Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható témahe-

tek, tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az ismeretek 

többféle kontextusban történő vizsgálatát. 

Ajánlott témák témahetek, tematikus hetek, projekt napok: 

1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk értékei 

2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vá-

sár 

3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 

4./ Hungarikumok  

A tanév során legalább egy alkalommal ajánlott ellátogatni a helyi vagy a közelben elérhető 

tájházba vagy szabadtéri néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben talál-

kozzanak a tárgyi kultúrával, és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek mú-

zeumpedagógiai foglalkozáson. 

A hon- és népismeret kötelező tantárgy, amely az 5–8. évfolyamok valamelyikén, legalább 

egy tanéven keresztül heti egy óra keretében jelenik meg. Javasolt az 5. vagy a 6. évfolyamon 

történő teljesítése. 
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TÉMAKÖR: Az én világom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tarto-

zás érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi ha-

gyományait; 

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja szü-

lőföldje hagyományos értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 

környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A 

megismert családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az osztály-

közösséggel 
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 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, 

családi időszalag készítése 

 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással. 

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített örök-

ség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti értékekről. Az 

emlékhelyek gondozása. 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának el-

sődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is tö-

rekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási fo-

lyamatban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségé-

nek, többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon 

élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejé-

re; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatá-

sát követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 
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 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji kü-

lönbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szoká-

sok és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy 

a 8. évfolyamon kerül megszervezésre)   

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, kony-

hai cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, 

regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játé-

kok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, 

leányélet, legényélet, lakodalom;  
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szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 

pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, 

fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű 

játék, gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 

keresztelő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípu-

sok kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez kapcso-

lódó háztípus grafikus ábrázolása 

 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti munkameg-

osztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, családon 

belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó játé-

kok megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségé-

vel 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, tema-

tikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolód szo-

kások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése 

pl. termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles na-

pokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, 

felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása 

a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári kikiál-

tók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények 

megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének összehasonlí-

tása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti ruha-

darabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  
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 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítá-

sa a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, piac, hi-

vatal, színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunká-

ban  

 Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. század 

iskolai életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az esetben ajánlott, 

ha a tantárgy a 8. évfolyamon kerül megszervezésre) 

TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be 

tudja mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségek-

re; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek megisme-

rése között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 
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 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, 

kun, székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, népművészet-

ről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj kulturális jellemző-

inek ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét ké-

pező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, 

hungarikumokról   

 Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy mon-

da  dramatikus bemutatása 

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitá-

lis tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, il-

lusztrált történelmi időszalag készítése  

 Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek jelö-

lésével, jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 

 

 

HELYI TANTERV 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 

5-6. OSZTÁLY 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 

Kerettanterv javasolt óraszámai az 5-6. évfolyam számára 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Anyagok és tulajdonságaik 12 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 7 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8 

Tájékozódás az időben 6 

Alapvető térképészeti ismeretek 7 

Topográfiai alapismeretek 7 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 
7 

A növények testfelépítése 10 

Az állatok testfelépítése 10 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 11 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti 

problémái 
9 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 10 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 10 

Az energia 6 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 6 

Összes óraszám: 136 
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Helyi tanterv 
 

 

Témakör neve 5. évfolyam 6. évfolyam 

Anyagok és tulajdonságaik 6 6 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 5 2 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 6 2 

Tájékozódás az időben 4 2 

Alapvető térképészeti ismeretek 5+2 2 

Topográfiai alapismeretek 5+2 2 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola 

környékének megismerése során, terepi munkában) 
5 2 

A növények testfelépítése 6 4 

Az állatok testfelépítése 6 4 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti 

problémái 
5 6 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-

környezeti problémái 
4 5 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-

környezeti problémái 
2 8 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-

lelki egészség 
2 8+2 

Az energia 2 4+2 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 2 8 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 3 3 

Összes óraszám: 72 72 
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5–6. évfolyam 
 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel 

fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell 

biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek al-

kalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok 

világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát 

azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton 

a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és amelyek a felsőbb évfolyamokon a természet-

tudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cse-

lekvő tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a természet-

tudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos tárgyakat 

tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat során a ké-

sőbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az ismeretszerző 

módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit 

önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető ké-

pessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül is 

képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami 

ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve ver-

bális készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó tagoza-

ton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a méren-

dő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét a későbbiekben min-

den természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű kísérletek megtervezésével, 

kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb évfolyamokon is jel-

lemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati 

feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, 

amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás fej-

lesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a má-

sodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig. 

A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző 

tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört, 

az életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a 

szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen környeze-

ti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a fenntartható fej-

lődés témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi szervezet felépítésével és műkö-

désének megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt kap a testi és lelki egészség megőrzé-

sének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és változá-

saival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a felépítés és 

az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a természet-

tudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi vetületeire is 
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rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi felelősséget 

az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében. 

 

5. évfolyam 

 

 

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok tulaj-

donságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyako-

rolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai para-

méterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, 

különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, for-

rás, lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a ház-

tartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-

növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódá-

sának folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges 

teendőket;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különbö-

ző típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rend-

szernek a komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott 

szempontok alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közvetlen környezet anyagai  
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 Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

 Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 

 Az anyagok különböző halmazállapotai 

 Halmazállapot-változások 

 A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

 Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

 Az oldódás 

 Az olvadás és oldódás közti különbség 

 Tűzveszélyes anyagok 

 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

 Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, 

oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, 

helyváltoztatás, helyzetváltoztatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok rög-

zítése rajzban és írásban 

 Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzí-

tése rajzban és írásban 

 Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen 

megfigyelhető halmazállapot-változásokról 

 Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és 

az oldhatatlanság megfigyelésére 

 Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, 

szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban  

 A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel 

 Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg mikrosz-

kóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 
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TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a 

hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

 Mérési eljárások, mérőeszközök használata 

 Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

 

FOGALMAK 

becslés, időjárás, hőmérséklet, csapadék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, 

a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 
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 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás 

jelenségét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri 

ennek gyakorlati életben való megjelenését;  

 megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet 

játszó anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

 Testek elektromos állapotának létrehozása 

 Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

 A villám keletkezése 

 Energiahordozók fajtái 

 Energiatakarékosság 

 A növények életfeltételei 

 A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK 

mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a ta-

pasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban  

 Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról 

 Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása 

 Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók 

megértéséhez 

 Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és 

épített környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztala-

tok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a ta-

pasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és 

élettelen környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  

 modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 

 Az idő mértékegységei 

 Napirend, hetirend tervezése 

 A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 

 A napszakok váltakozása 

 Az évszakok váltakozása 

FOGALMAK 

idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Napirend és hetirend készítése 

 A Föld és a Hold mozgásainak modellezése 

 A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő) 

 Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére 

 Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain. 

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5+2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  
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 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egy-

máshoz viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 

 Irány meghatározása térképen 

 A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 

 A térábrázolás különböző formái 

 Felszínformák ábrázolása 

 A térkép jelrendszere 

 A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 

 Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 

 A térképek fajtái 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborza-

ti térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel 

 Iránytű készítése 

 Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben 

 Magyarország nagytájainak bemutatása 

 Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken  

 Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen 

az égtájak megjelölésével 

 Kirándulás, túraútvonal tervezése 

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5+2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken; 

 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 
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 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat 

és a szomszédos országokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

 Tájékozódás a földgömbön 

 Földrészek, óceánok  

 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 

 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

 Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 

FOGALMAK 

földgömb, Egyenlítő, Északi-sark, Déli-sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földraj-

zi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

 Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

 Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségé-

vel 

 Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről 

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megisme-

rése során, terepi munkában) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, tér-

képet készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térképvázlat készítése ismert területről 
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 Terepi tájékozódás 

 Útvonalterv készítése 

 Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

FOGALMAK 

térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése 

 Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítsé-

gével 

 Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi 

és/vagy térinformatikai alkalmazásokkal 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza 

ezek funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott 

szempontok alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint 

csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A növények életfeltételeinek igazolása 

 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  

 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 

 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példá-

ján 



 

1820 

 

 

 

 Biológiai védekezés formái a kertekben 

FOGALMAK 

életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése 

 Növények életfeltételeinek vizsgálata 

 Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban 

 Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online 

alkalmazás segítségével 

 Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról  

 Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikrosz-

kóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Madárodú, madáretető, madárkalács készítése 

 Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása 

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépí-

tés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza 

ezek funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az állatok életfeltételeinek igazolása 

 Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott 

szempontok alapján  

 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 
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 Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

 Egysejtű élőlények vizsgálata 

 Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának 

vizsgálata 

 Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizs-

gálata 

FOGALMAK 

gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfi-

gyelése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban  

 Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkal-

mazás segítségével 

 Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont 

 Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről 

 Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban 

TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi az erdőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők élet-

közössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények kör-

nyezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gya-

korolt hatásait; 

 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásá-

ban 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

 Erdei életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

erdő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, élőhelypusztulás, 

erdőgazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

 Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 

 Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg mik-

roszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk 

 Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól 

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközössége-

it; 

 életközösségként értelmezi a mezőt; 
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 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek élet-

közössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények kör-

nyezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyako-

rolt hatásait; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásá-

ban 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek 

esetén 

 A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A természeti és a kultúrtáj 

 A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

 Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántó-

föld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

 Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudomá-

nyos terület ismeretanyagának felhasználásával 

 Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudo-

mányos terület ismeretanyagának felhasználásával 

 A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereó-

mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól 

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársu-

lásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

 A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 

 A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

 

FOGALMAK 

hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző 

madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, 

kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

 Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

 Táplálékpiramis 

 Elhízás és kóros soványság 

 Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

 A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

FOGALMAK 

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, 

betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, koleszte-

rinszint) elemzése 

 Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése 

 Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása 

 Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása 

 Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása 

 Egészséges étkezési napirend összeállítása 

 A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása 

 Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

 A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése 

TÉMAKÖR: Az energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Energiahordozók csoportosítása 

 Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 
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 Légszennyező anyagok és hatásaik 

FOGALMAK 

megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, kőolaj, földgáz, napenergia, vízenergia, 

szélenergia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerű-

en vizsgálható tulajdonságait; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet 

 Talajképződés folyamata 

 

FOGALMAK 

kőzet, talaj, tápanyag, komposztálás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbá-

val stb.) 

 Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-

tartalom) 

 Túrázó „minilexikon” összeállítása 

 „Zsebkomposzt” készítése 

 Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben 

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 

 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az éghajlat elemei 

 A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 

 Időjárás-jelentés 

 Várható időjárás 

 Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 

időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről 

 Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal 

 Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal 

 Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában 

 Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség 

jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok vi-

selkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, 

grafikonok, rajzok segítségével 
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6. évfolyam 

 

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok tulaj-

donságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre gyako-

rolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai para-

méterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, 

különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, for-

rás, lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a ház-

tartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-

növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódá-

sának folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges 

teendőket;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különbö-

ző típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rend-

szernek a komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait; 

 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott 

szempontok alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közvetlen környezet anyagai  

 Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

 Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 
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 Az anyagok különböző halmazállapotai 

 Halmazállapot-változások 

 A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

 Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

 Az oldódás 

 Az olvadás és oldódás közti különbség 

 Tűzveszélyes anyagok 

 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

 Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, 

oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás, 

helyváltoztatás, helyzetváltoztatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok rög-

zítése rajzban és írásban 

 Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzí-

tése rajzban és írásban 

 Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen 

megfigyelhető halmazállapot-változásokról 

 Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és 

az oldhatatlanság megfigyelésére 

 Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom, 

szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban  

 A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel 

 Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg mikrosz-

kóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 
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 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a 

hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a 

napi és évi közepes hőingást; 

 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek adatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

 Mérési eljárások, mérőeszközök használata 

 Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

 A napi középhőmérséklet számítása 

 A napi és az évi hőingás számítása 

 Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése 

FOGALMAK 

becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, éghaj-

lati térkép, hőmérséklet, csapadék 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, 

a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

 Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése 

 Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a 

hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására 

 Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása 

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott 

vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 
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 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás 

jelenségét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  

 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri 

ennek gyakorlati életben való megjelenését;  

 megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet 

játszó anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

 Testek elektromos állapotának létrehozása 

 Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

 A villám keletkezése 

 Energiahordozók fajtái 

 Energiatakarékosság 

 A növények életfeltételei 

 A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK 

mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a ta-

pasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban  

 Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról 

 Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása 

 Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók 

megértéséhez 

 Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és 

épített környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztala-

tok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a ta-

pasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 
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TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és 

élettelen környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  

 modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 

 Az idő mértékegységei 

 Napirend, hetirend tervezése 

 A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 

 A napszakok váltakozása 

 Az évszakok váltakozása 

FOGALMAK 

idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Napirend és hetirend készítése 

 A Föld és a Hold mozgásainak modellezése 

 A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő) 

 Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére 

 Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain. 

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  
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 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egy-

máshoz viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 

 Irány meghatározása térképen 

 A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 

 A térábrázolás különböző formái 

 Felszínformák ábrázolása 

 A térkép jelrendszere 

 A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 

 Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 

 A térképek fajtái 

FOGALMAK 

fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborza-

ti térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel 

 Iránytű készítése 

 Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben 

 Magyarország nagytájainak bemutatása 

 Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken  

 Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen 

az égtájak megjelölésével 

 Kirándulás, túraútvonal tervezése 

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken; 

 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  
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 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat 

és a szomszédos országokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

 Tájékozódás a földgömbön 

 Földrészek, óceánok  

 Nevezetes szélességi körök 

 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 

 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

 Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 

FOGALMAK 

földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-

sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

 Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

 Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségé-

vel 

 Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről 

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megisme-

rése során, terepi munkában) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, tér-

képet készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térképvázlat készítése ismert területről 
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 Terepi tájékozódás 

 Útvonalterv készítése 

 Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

FOGALMAK 

térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése 

 Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítsé-

gével 

 Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi 

és/vagy térinformatikai alkalmazásokkal 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza 

ezek funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott 

szempontok alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint 

csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A növények életfeltételeinek igazolása 

 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  

 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 

 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példá-

ján 
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 Biológiai védekezés formái a kertekben 

FOGALMAK 

életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése 

 Növények életfeltételeinek vizsgálata 

 Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban 

 Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online 

alkalmazás segítségével 

 Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról  

 Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikrosz-

kóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Madárodú, madáretető, madárkalács készítése 

 Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása 

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépí-

tés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza 

ezek funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az állatok életfeltételeinek igazolása 

 Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott 

szempontok alapján  

 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 
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 Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

 Egysejtű élőlények vizsgálata 

 Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának 

vizsgálata 

 Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizs-

gálata 

FOGALMAK 

gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfi-

gyelése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban  

 Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkal-

mazás segítségével 

 Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont 

 Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről 

 Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban 

TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi az erdőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők élet-

közössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények kör-

nyezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gya-

korolt hatásait; 

 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásá-

ban 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

 Erdei életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálék-

hálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

 Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 

 Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg mik-

roszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk 

 Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól 

TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlény-

társulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközössége-

it; 

 életközösségként értelmezi a mezőt; 
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 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek élet-

közössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények kör-

nyezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyako-

rolt hatásait; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásá-

ban 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek 

esetén 

 A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A természeti és a kultúrtáj 

 A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

 Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántó-

föld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

 Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudomá-

nyos terület ismeretanyagának felhasználásával 

 Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudo-

mányos terület ismeretanyagának felhasználásával 

 A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereó-

mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól 

TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő élőlénytársu-

lásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és víz-

parti életközösségek esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környe-

zethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti 

növény- és állatfajokból;  

 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gya-

korolt hatásait; 

 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok vé-

delmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

 A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 

 A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

 Vízi táplálékláncok és -hálózatok 

 A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

 A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

 Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző 

madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás, 

vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése 

 Egy szennyvíztisztító telep felkeresése 
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 Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a tapaszta-

latok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, 

kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a tapaszta-

latok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének mo-

dellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése 

 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4+2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

 Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

 A kamaszkori érés, testi és lelki változások 

 Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 

 A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 

 Táplálékpiramis 

 Elhízás és kóros soványság 

 Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

 A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

FOGALMAK 
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szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, 

betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, koleszte-

rinszint) elemzése 

 Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése 

 Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása 

 Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban 

 Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása 

 Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása 

 Egészséges étkezési napirend összeállítása 

 A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása 

 Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

 A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése 

 

 

TÉMAKÖR: Az energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4+2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

 megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Energiahordozók csoportosítása 

 Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

 A bányászat környezeti hatásai 

 Légszennyező anyagok és hatásaik 

FOGALMAK 
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megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj, 

földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális éghaj-

latváltozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése 

 Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatása-

ira 

 Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

 Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerű-

en vizsgálható tulajdonságait; 

 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

 ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékeny-

ség hatásait;  

 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszín-

formálás közti összefüggéseket;  

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A gyűrődés és a vetődés folyamata 

 A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet 

 Talajképződés folyamata 

 Talajpusztulás problémája 

 Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökoló-

giai kertművelés) 

 Belső és külső erők hatásai 

 A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 
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 Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

FOGALMAK 

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag, 

komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegy-

ségben 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbá-

val stb.) 

 Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-

tartalom) 

 A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter 

készítése 

 A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával 

 „Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével 

 „Minivulkán” készítése 

 A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edé-

nyek segítségével 

 A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél) 

 Túrázó „minilexikon” összeállítása 

 „Zsebkomposzt” készítése 

 Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben 

 Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes 

vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon 

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 

 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Az éghajlat elemei 

 A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 

 Időjárás-jelentés 

 Várható időjárás 

 Időjárási piktogramok 

FOGALMAK 

időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről 

 Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal 

 Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal 

 Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában 

 Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség 

jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok vi-

selkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, 

grafikonok, rajzok segítségével 

 

 

 

HELYI TANTERV 
 

BIOLÓGIA 

5-8. OSZTÁLY 
 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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BIOLÓGIA 

 

A kerettanterv javasolt óraszámai 
Tematikai egység 7. osztály 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati 

övben 

10 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszak-

hoz 

12 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a 

Világtenger övezeteihez 

10 

Rendszer az élővilág sokféleségében 10 

Részekből egész 6 

 

Tematikai egység 8. osztály 

Részekből egész 5  

Szépség, erő egészség 10  

A szervezet anyag- és energiaforgalma 13  

A belső környezet állandóságának biztosítása 11  

A fogamzástól az elmúlásig 10  

 

 

Helyi tanterv 

7. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati 

övben 

11 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszak-

hoz 

13 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a 

Világtenger övezeteihez 

11 

Rendszer az élővilág sokféleségében 12 

Részekből egész 7 

Összesen: 54 

 

 

 

8. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

Részekből egész 6 

Szépség, erő egészség 11 
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A szervezet anyag- és energiaforgalma 14 

A belső környezet állandóságának biztosítása 12 

A fogamzástól az elmúlásig 11 

Összesen: 54 
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

 

7–8. évfolyam 
 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves ré-

sze. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a tár-

sadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, 

és azok feldolgozási módjai a Nat azon törekvésére építenek, amely szerint a természettudo-

mányokban 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 jelensé-

gek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. évfo-

lyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők vilá-

gával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a ket-

tő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettu-

datos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és élet-

koruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia tanu-

lása 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 fejlő-

dik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtá-

ri és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képes-

sége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, meg-

tanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és kíván-

csiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és tapasztalatszerzé-

sen 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 érzel-

meket 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 jelensé-

gek hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsön-

hatások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megis-

merése során, a biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok 

elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a mű-
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ködésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Pél-

dák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a 

fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleség-

ében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapja-

inak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sa-

játosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növé-

nyi és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, 

amely karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósí-

tása 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 tapasztalata-

ikról 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 információ-

hordozók 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 he-

lyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításá-

ban. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az 

önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékaink-

nak azonban van erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok 

következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

 

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 kapcsolatá-

nak, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése 

során. 

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti köl-

csönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális kör-

nyezetszennyezés globális következményeinek feltárása. 
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Hogyan határozzák meg az élette-

len környezetei tényezők az élő-

ket, az élők az élőket, az élettelen 

az élőket, az élettelen az élette-

lent? 

Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 

Földön víz nélkül? 

Szobanövényeink egy része tró-

pusi 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 szem-

pontjából (testalkotó, élettér, ol-

dószer). 

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való alkalmazko-

dásra. 

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 jellem-

zői). 

Fajok közötti jellegzetes köl-

csönhatások (együttélés, versen-

gés, élősködés, táplálkozási kap-

csolat) a trópusi éghajlati öv élet-

közösségeiben. 

A biológiai óra. 

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei. 

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására (szára-

zságtűrő, fénykedvelő, árnyéktű-

rő). 

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 keresz-

tül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok magyaráza-

ta a forró éghajlati öv biomjaiban. 

A kedvezőtlen környezet és a 

túlélési stratégiákban megnyilvá-

nuló alkalmazkodás 

felismerése. 

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak 

jellegzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó gyümöl-

csökkel és fűszerekkel kapcsola-

tos fogyasztási szokások elemzé-

se; kapcsolatuk a környezet-

szennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró 

éghajlati övben megvalósuló em-

beri tevékenység (az ültetvényes 

gazdálkodás, a fakitermelés, a 

vándorló-égető földművelés, a 

vándorló állattenyésztés, túllegel-

tetés, az emlősállatok túlzott va-

dászata, a gyors népességgyara-

podás) hatása a természeti folya-

matokra; cselekvési lehetőségek 

felmérése. 

Az elsivatagosodás megakadá-

lyozásának lehetőségei. 

Földrajz: 

A Föld gömb alakja és 

a földrajzi övezetesség, 

a forró éghajlati öv. 

Tájékozódás térképen. 

 

Matematika: modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése. 

 

Kémia: 

a víz szerkezete és jel-

legzetes tulajdonságai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: 

A tengeren túli keres-

kedelem jelentősége 

(Kolumbusz Kristóf) 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkal-

mazkodás; 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 

 

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és mó-

dosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megisme-

rése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével. 

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, ve-

szélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás össze-

kapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorla-

ti alkalmazások: 

Honnan „tudja” egy növény, 

hogy mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja” a rigó, hogy mi-

kor van tavasz? 

Hogyan változik a rét, vagy a 

park füve a nyári szárazságban, 

illetve eső után? 

A természetes növénytakaró vál-

tozása a tengerszint feletti magas-

ság, illetve az egyenlítőtől való 

távolság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 

és hogyan hatnak a természetre? 

 

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a magas-

hegységek környezeti jellemzői.  

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 

lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti feltét-

elei, térbeli szerkezete, jellegzetes 

növény- és állatfajok). 

A környezeti tényezők és az élő-

világ kapcsolatának bemutatása a 

méréskelt övi biomok néhány 

jellegzetes élőlényének példáján. 

A környezeti tényezők élővilágra 

tett hatásának értelmezése a mér-

sékelt övi (mediterrán, kontinen-

tális, tajga, magashegységi öveze-

tek, déli és északi lejtők) fás tár-

sulások összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása kü-

lönböző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti köl-

csönhatásokra a jellegzetes hazai 

életközösségekben. 

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges élet-

közösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle 

kapcsolatának elemzése csoport-

munkában: 

– A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas 

eső, fakitermelés, az emlősál-

latok túlzott vadászata, fel-

Földrajz: 

Mérsékelt övezet, me-

diterrán éghajlat, óceá-

ni éghajlat, kontinentá-

lis éghajlat, tajgaéghaj-

lat, függőleges földraj-

zi övezetesség. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata, légköri 

és tengeri áramlatok 

(Golf-áramlat, szél-

rendszerek). Csapadék-

fajták. 

 

Vizuális kultúra: for-

makarakterek, forma-

arányok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés – a 

szöveg egységei közöt-

ti tartalmi megfelelés 

felismerése; a szöveg 

elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-
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A mérsékelt öv biomjainak jel-

legzetes növényei és állatai. 

Fajok közötti kölcsönhatások 

néhány jellegzetes hazai társulás-

ban (erdő, rét, víz-vízpart). 

Az ember természetátalakító 

munkájaként létrejött néhány 

tipikus mesterséges (mezőgazda-

sági terület, ipari terület, telepü-

lés) életközösség a Kárpát-

medencében. 

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei (leve-

gő, víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények 

(parlagfű). 

szántás, legeltetés, turizmus) 

és veszélyei; a fenntartás le-

hetőségei. 

– Aktuális környezetszennyezé-

si probléma vizsgálata. 

– Az invazív növények és álla-

tok betelepítésének követ-

kezményei. 

– Gyógy- és allergén növények 

megismerése. Gyógynövé-

nyek felhasználásának, az al-

lergén növények ellen való 

védekezés formáinak ismerete 

és jelentőségének felismerése. 

A lakókörnyezet közelében lévő 

életközösség megfigyelése: a 

levegő-, a víz- és a talajszennye-

zés forrásainak, a szennyező 

anyagok típusainak és konkrét 

példáinak megismerése, vizsgála-

ta. 

Lehetséges projektmunka: helyi 

környezeti probléma felismerése, 

a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

elem viszony magya-

rázata. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: Algorit-

mus követése, értelme-

zése, készítése. Válto-

zó helyzetek megfigye-

lése; a változás kieme-

lése (analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, ma-

dár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, fenn-

tartható fejlődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezetei-

hez 

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 támoga-

tó 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, gyakor-

lati 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 stra-

tégiája? 

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti feltét-

elei? 

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 al-

kalmazkodás szempontjából.  

A világtenger, mint élőhely: kör-

nyezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes élőlé-

nyei, mint a vízi környezeti felté-

telekhez való alkalmazkodás pél-

dái. 

Az életközösségek belső kapcso-

latai, a fajok közötti kölcsönha-

tások konkrét típusai. 

Anyagforgalom és energiaáramlás 

a tengeri életközösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a túl-

zott halászat, a bálnavadászat, a 

szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus következmé-

nyei. 

A Föld globális problémái: túlné-

pesedés – a világ élelmezése, fo-

gyasztási szokások – anyag- és 

Az extrém környezeti feltételek-

hez (magas és alacsony hőmér-

séklet, szárazság) való alkalmaz-

kodás eredményeként kialakuló 

testfelépítés és életmód összeha-

sonlítása a hideg és a trópusi öv-

ben élő élőlények példáin. 

Önálló kutatómunka: a világten-

gerek szennyezésével kapcsolatos 

problémák. 

A megismert élőlények csoporto-

sítása különböző szempontok 

szerint. 

Táplálkozási lánc és táplálékpi-

ramis összeállítása a tengeri élő-

lényekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönha-

tásokra a tengeri életközösségek-

ben. 

Kutatómunka: nemzetközi törek-

vések a környezetszennyezés 

megakadályozására, illetve a kör-

nyezeti terhelés csökkentésére. 

Az ember természeti folyamatok-

ban játszott szerepének kritikus 

vizsgálata példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra 

stabil állapotait megzavaró hatá-

sok és a lehetséges következmé-

nyek azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és ter-

mészeti, időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük 

lehetőségeinek bemutatása. 

Az energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási mó-

dok összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek fontossá-

gának megismerése önálló forrás-

Földrajz: 

hideg övezet, sarkköri 

öv, sarkvidéki öv. 

 

Matematika: tábláza-

tok, rajzos modellek, 

diagramok, grafikonok 

leolvasása, megértése. 

 

Fizika: 

Az energia-

megmaradás elvének 

alkalmazása. 

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap energiatermelé-

se. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata. Csapa-

dékfajták. 

Természeti katasztró-

fák. Viharok, árvizek, 

földrengések, 

cunamik. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosí-

tása, összekapcsolása, 

rendezése. 
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energiaválság, környezetszennye-

zés – a környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és 

az orvostudománynak a mező-

gazdaságra, az élelmiszeriparra, a 

népesedésre gyakorolt hatására. 

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés 

lehetőségei a fenntarthatóság ér-

dekében. 

Az éghajlat hatása az épített kör-

nyezetre (pl. hőszigetelés). 

keresés és feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások eredményei-

nek értelmezése, egyéni vélemé-

nyek megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálko-

zási piramis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszer az élővilág sokféleségében 

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 megkü-

lönböztetése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, ze-

nék, ruhák, gyűjtemények) cso-

portosítása és rendszerezése a 

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 alap-

elvei a leszármazás elve, és né-

hány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének 

időskálája. 

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és tévhitek-

ről. 

Főbb rendszertani kategóriák (or-

szág, törzs, osztály, faj) megne-

vezése, a közöttük lévő kapcsolat 

ábrázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának bemu-

tatása, az egyes változások egy-

máshoz való viszonyának érzéke-

lése. 

A hazai életközösségek jellegze-

tes fajainak rendszertani besoro-

lása (ország, törzs). 

A főbb rendszertani csoportok 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

Egy hétköznapi kifeje-

zés (rendszerezés) al-

kalmi jelentésének 

felismerése; a szöveg 

egységei közötti tar-

talmi megfelelés fel-

ismerése. Kulturált 

könyvtárhasználat. 

 

Matematika: Halma-

zok eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi vi-

szony; mellérendelt-

ség. 
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Baktériumok, egysejtű 

eukarióták, gombák, növények és 

állatok 

általános jellemzői. 

A növények és állatok országa 

jellegzetes csoportjainak (törzsei-

nek) általános jellemzői. 

jellemzőinek felismerése egy - 

egy tipikus képviselőjének példá-

ján. 

Egy magyar múzeumban, nemzeti 

parkban, természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 

során látott, korábban ismeretlen 

fajok elhelyezése – a testfelépítés 

jellegzetességei alapján – a fő 

rendszertani kategóriákban. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algorit-

musok. 

 

Földrajz: 

a természetföldrajzi 

folyamatok és a törté-

nelmi események idő-

nagyságrendi és idő-

tartambeli különbsé-

gei. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: 

tájékozódás a térben és 

időben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Részekből egész 

Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási 

típusok a növény- és az állatvilágban. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a ben-

ne 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 mére-

tek és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növé-

nyi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati 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 külön-

bözik a madarak tojása, a halak 

ikrája és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére haszná-

lunk távcsövet, tükröt, nagyítót, 

mikroszkópot? 

Az élővilág méretskálája: a szer-

veződési szintek nagyságrendjé-

nek összehasonlítása. 

A rendszer és a környezet fogal-

mának értelmezése az egyed, és 

az egyed alatti szerveződési szin-

teken. 

A rendszerek egymásba ágyazott-

ságának értelmezése az egyeden 

belüli biológiai szerveződési szin-

tek példáján. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés – 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi meg-

felelés felismerése; a 

szövegben megfogal-

mazott feltételeket 

teljesítő példák azono-

sítása. 

 

Matematika: Fogal-
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Mi a magyarázata annak, hogy a 

táplálkozási láncok általában zöld 

növénnyel kezdődnek? 

 

Ismeretek: 

Az élő szervezet mint nyitott 

rendszer. 

A rendszer és a környezet fogal-

ma, kapcsolata, biológiai értelme-

zése. 

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 megisme-

résben. 

A sejtosztódás fő típusai, és sze-

repük 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 életműködések megvalósulá-

sában. 

A szaporodás mint a faj fennma-

radását biztosító életjelenség. Fő 

típusai. 

Növényi és állati sejt megfigyelé-

se, összehasonlításuk. 

A felépítés és a működés össze-

függései a növényi és az állati sejt 

példáján. 

Kutatómunka a mikroszkópok 

felfedezésével és működésével 

kapcsolatban. 

Növényi és állati sejtek megfigye-

lése fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok összeha-

sonlítása 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 kapcsolatá-

nak elemzése zöld levél szöveti 

szerkezetének vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási 

módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és növé-

nyi szövet megfigyelése fénymik-

roszkópban. Vázlatrajz készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés szabá-

lyainak betartása. 

mak egymáshoz való 

viszonya: alá- és fölé-

rendeltségi viszony; 

mellérendeltség értel-

mezése. 

Tárgyak, jelenségek, 

összességek összeha-

sonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik (méret) 

szerint; becslés, nagy-

ságrendek. 

 

Fizika: 

lencsék, tükrök, mik-

roszkóp. 

 

Kémia: 

a víz szerkezete és 

tulajdonságai, oldatok, 

szerves anyagok. 

 

Informatika: 

adatok gyűjtése az 

internetről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, lég-

zés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szépség, erő, egészség 

Előzetes tudás 
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; 

a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete. 
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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 ta-

pasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása ér-

dekében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő ma-

gatartás erősítése. 

A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati 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 kozme-

tikai szereket? 

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között? 

 

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, szimmetriá-

ja, formavilága, esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói.  

A bőr szerepe a külső testkép 

kialakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, következmé-

nyei. 

A bőr- és szépségápolás. 

A bőr védelme; bőrsérülések és 

ellátásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, fej-

tetvesség, rühatka, gombásodás). 

A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember moz-

gásának fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés). 

A csontok kapcsolódása. 

Az ízület szerkezete. A porcok 

szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, rándu-

lás, törés) ellátása, mozgásszervi 

betegségek (csipőficam, gerinc-

ferdülés, lúdtalp) és megelőzésük.  

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, ki-

próbálása. 

Az emberi csontváz fő részei, a 

legfontosabb csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes 

csontkapcsolatokra. 

Elsősegélynyújtás gyakorlása 

mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és mozgáskorlá-

tozott emberek segítése. 

Sportoló és nem sportoló osztály-

társak napi-és hetirendejének ösz-

szehasonlítása, elemzése a moz-

gás (edzés), pihenés, tanulás 

egyensúlya a test napi energia-

igénye szempontjából. 

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, tapasztala-

tai a mozgás és a testi-lelki egés-

Informatika: 

adatok gyűjtése az 

internetről. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

a szöveg elemei közöt-

ti ok-okozati, általá-

nos-egyes vagy kate-

gória-elem viszony 

felismerése. 

 

Matematika: Modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, tükrözés. 

 

Kémia: 

az oldatok kémhatása. 

 

Fizika: 

erő, forgatónyomaték; 

mechanikai egyensúly. 

 

Testnevelés és sport:  

a bemelegítés szerepe 

a balesetek megelőzé-

sében. 
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A mozgás, az életmód és az ener-

gia-szükséglet összefüggései. 

zség kapcsolatáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 

 

Előzetes tudás 

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 mű-

ködésében. 

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 fogyasz-

tói szokások megalapozása, erősítése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szüksége szerveze-

tünknek különböző tápanyagokra 

(fehérjékre, szénhidrátokra és 

zsírokra)? 

Miben különbözik a be- és a kilé-

legzett levegő összetétele, és mi a 

különbség magyarázata? 

Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk belse-

jében található sejtek? 

Mitől függ, hogy mennyi folya-

dékot kell elfogyasztanunk egy 

nap? 

 

Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 

és szerves anyagok (víz, ásványi 

anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

olajok, fehérjék, vitaminok) sze-

repe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a 

tápanyagok emésztésében és fel-

szívódásában. 

Az egészséges táplálkozás jel-

A táplálékok csoportosítása jel-

legzetes tápanyagtartalmuk alap-

ján. 

A fő tápanyagtípusok útjának 

bemutatása az étkezéstől a sejte-

kig. 

Lehetséges projektmunka: 

– Felvilágosító kampány össze-

állítása az egészséges táplál-

kozás megvalósítására; a test-

súllyal kapcsolatos problémák 

veszélyeinek megismerésére. 

– Az egészséges étkezési szoká-

sok népszerűsítése. 

– A táplálkozásnak és a moz-

gásnak a keringésre gyakorolt 

hatása, az elhízás következ-

ményei. 

Számítások végzése a témakörben 

(pl. testtömeg-index, kalóriaszük-

séglet). 

A szívműködést kísérő elektro-

mos változások (EKG) gyógyá-

szati jelentőségének megértése; a 

szívmegállás, szívinfarktus tüne-

teinek felismerése. 

Matematika: 

Adatok, rendezése, 

ábrázolása. 

Matematikai modellek 

(pl. függvények, táblá-

zatok, rajzos modellek, 

diagramok, grafiko-

nok) értelmezése, 

használata. 

 

Informatika: 

adatok gyűjtése az 

internetről, prezentáció 

készítése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:  

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

vegben alkalmazott 

speciális jelrendszerek 

működésének magya-

rázata (táblázat). 

Kémia: 

a legfontosabb táp-
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lemzői (minőségi és mennyiségi 

éhezés, alapanyagcsere, testtö-

meg-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. 

A táplálkozás és a légzés szerepe 

szervezet energiaellátásában. 

A vér szerepe a szervezet védel-

mében és belső állandóságának 

fenntartásában. Immunitás, vér-

csoportok. 

A védőoltások jelentősége. 

A kiválasztásban résztvevő szer-

vek felépítése és működése. 

A vízháztartás és a belső környe-

zet állandósága. A só- és vízház-

tartás összefüggése. 

Vérzéstípusok - vérzéscsillapítá-

sok. 

Légzőszervi elváltozások, beteg-

ségek megelőzése. 

A szív és az érrendszeri beteg-

ségek tünetei és következményei. 

Az alapvető életfolyamatok (lég-

zés, pulzusszám, vérnyomás, 

testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában. 

A rendszeres szűrővizsgálat, ön-

vizsgálat szerepe a betegségek 

megelőzésében. 

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 

ellátás. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a 

testhőmérséklet és a vérnyomás 

fizikai terhelés hatására történő 

változásának megfigyelése és 

magyarázata. 

A vér- és vizeletvizsgálat jelentő-

sége, a laboratóriumi vizsgálat 

legfontosabb adatainak értelme-

zése. 

Vénás és artériás vérzés felisme-

rése, fedő- és nyomókötés készí-

tése. 

Önálló kutatómunka: milyen fel-

tételekkel köthet életbiztosítást 

egy egészséges ember, illetve aki 

dohányzik, túlsúlyos, magas a 

vérnyomása, alkoholista vagy 

drogfüggő? 

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a kerin-

gési és a légzési szervrendszerre, 

illetve a magzat fejlődésére. 

Az interneten található betegség-

tünetek értelmezése és értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és 

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 

a védőoltások, valamint az egés-

zséges életmód betegség-

megelőző jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének be-

mutatása. 

anyagok (zsírok, fehér-

jék, szénhidrát-

ok)kémiai felépítése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

betegjogok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véral-

vadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A belső környezet állandóságának biztosítása 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, környe-

zethez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger 

felfogására. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése. 

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az ér-

zékelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tuda-

tos, elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik ér-

zékszervünk nem, vagy nem 

megfelelően működik 

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e szabá-

lyozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg dioptriá-

ja? 

Miben hasonlít és miben kü-

lönbözik az EKG és az EEG? 

 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések érzékelé-

sének biológiai jelentősége. 

A hallás és egyensúlyozás, a 

látás, a tapintás, az ízlelés és a 

szaglás érzékszervei. 

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki ideg-

rendszer főbb részei, az egyes 

részek. Az idegsejt felépítése és 

működése. 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a tanu-

lás alapja. 

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, vérnyo-

más, testhőmérséklet és vércu-

korszint) szabályozásának mű-

ködési alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító 

hatásai. 

A lágy és kemény drogok leg-

ismertebb fajtái, hatásuk az 

ember idegrendszerére, szerve-

zetére, személyiségére. 

A megelőzés módjai. 

Az érzékeléssel kapcsolatos megfi-

gyelések, vizsgálódások végzése, a 

tapasztalatok rögzítése, következte-

tések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő em-

berek elfogadása, segítésük kultu-

rált módjainak bemutatása. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb szem-

betegségekről és korrekciós lehető-

ségeikről. 

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 meg-

értése. 

Példák arra, hogy a tanulás lénye-

gében a környezethez való alkal-

mazkodás. 

Az egyensúlyi állapot és a rendsze-

rek stabilitása közötti összefüggés 

felismerése, alkalmazása konkrét 

példákon. 

A személyes felelősség tudatosulá-

sa, a szülő, a család, a környezet 

szerepének bemutatása a függősé-

gek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes élethelyze-

tek megoldási lehetőségeinek bemu-

tatása. 

Fizika: 

A hang keletkezése, 

hangforrások, a hallás 

fizikai alapjai. 

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a 

látás fizikai alapjai. 

Látáshibák és javítá-

suk. 

 

Matematika: 

Változó helyzetek 

megfigyelése; a válto-

zás kiemelése (analí-

zis). 

Modellek megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Szövegértés – 

a szöveg elemei közöt-

ti ok-okozati, általá-

nos-egyes vagy kate-

gória-elem viszony 

magyarázata; egy hét-

köznapi probléma 

megoldása a szöveg 

tartalmi elemeinek 

felhasználásával. 

 

Informatika: szöveg-

szerkesztés. 

Kulcsfogalmak/ Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, közpon-
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fogalmak ti és környéki idegrendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A 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 párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 

életre és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek meg-

ismerésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek biz-

tosítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásá-

hoz, mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség 

kialakításához. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 szerv-

rendszerének felépítése és műkö-

dése. 

Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, felépí-

tése és biológiai funkciója. 

A menstruációs ciklus. 

Az önkielégítés. 

A fogamzásgátlás módjai, követ-

kezményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései. 

A nemi úton terjedő betegségek 

kórokozói, tünetei, következmé-

nyei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen 

belüli élet mennyiségi és minősé-

gi változásai, a szülés/születés 

főbb mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb szaka-

szainak időtartama, az egyed testi 

és szellemi fejlődésének jellem-

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 

azok lehetséges következményei-

nek megértése, felkészülés a ve-

szélyforrások elkerülésére. 

Másodlagos nemi jellegek gyűjté-

se, magyarázat keresése a különb-

ségek okaira. 

Biológiai nem és nemi identitás 

megkülönböztetése. 

A petesejt és a hím ivarsejt terme-

lődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai jellemzői-

nek értelmezése. 

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti felelősségválla-

lásra épülő örömteli szexuális élet 

mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek tisz-

tázására alapozva a megelőzés 

lehetséges módjainak tudatosítá-

sa. 

Mikortól tekinthető a magzat em-

bernek/élőlénynek? – Érvelés a 

tudatos gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

lelki megnyilvánulásainak össze-

hasonlítása, különös tekintettel az 

ember életkora és viselkedése 

Informatika: szaktár-

gyi oktatóprogram 

használata. 

 

Fizika:  

ultrahangos vizsgála-

tok az orvosi diag-

nosztikában. 

 

Matematika: ciklu-

sonként átélt idő és 

lineáris időfogalom; 

időtartam, időpont. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

veg elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése; a bibliográfiai 

rendszer mibenléte és 

alkalmazása; a szö-

vegben megfogalma-

zott feltételeket teljesí-

tő példák azonosítása. 
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zői. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői. 

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 

a családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, 

iskolatársi, baráti, szerelmi) kap-

csolatok jelentősége, szerepük a 

személyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és szabá-

lyok szerepe a társadalmi együtt-

élésben. 

közötti összefüggésre. 

Példák a családi és iskolai agresz-

szió okaira, lehetséges kezelésére, 

megoldására. Szerepjáték (önzet-

lenség, alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskezelés, prob-

léma-feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai 

jellemzőinek értelmezése kortárs-

segítők és szakemberek segítsé-

gével. 

Szerepjáték, illetve kortárs iro-

dalmi alkotások bemutatása a 

szerelemnek az egymás iránti 

szeretet, tisztelet és felelősségvál-

lalás kiteljesedéseként történő 

értelmezéséről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 

nemi identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családterve-

zés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok ösz-

szetételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti ténye-

zőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a válto-

zatosság és a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes élet-

közösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot ösz-

szeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatás-

ok leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szer-

kezetét, 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, törzse-

it és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert 

élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osz-

tály szintig). 

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti össze-

függést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kap-

csolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szere-

püket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartá-

sában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságai-

val, 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 első-

segélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentősé-

gét a betegségek sikeres gyógyításában. 
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Önállóan és társaival együtt dolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódáso-

kat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, vala-

mint jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 
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Földrajz 
A kerettanterv javasolt óraszámai 

Tematikai egység 7. osztály 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 8  

A földrajzi övezetesség alapjai 7  

Gazdasági alapismeretek 5  

Afrika és Amerika földrajza 14  

Ázsia földrajza 10  

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 4  

 

 

Tematikai egység 8. osztály 

Európa általános földrajza 5 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 5 

Atlanti-Európa földrajza 6 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 7 

A Kárpát-medencevidék földrajza 5 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 6 

Magyarország természeti és kulturális értékei 5 

Magyarország társadalomföldrajza 10 

 

 

 

Helyi tanterv 
7. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 
9  

A földrajzi övezetesség alapjai 
7  

Gazdasági alapismeretek 
5  

Afrika és Amerika földrajza 
15  

Ázsia földrajza 
12  

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok föld-

rajza 

6  

Összesen: 
54  

 

 

8. osztály (heti 1,5 óra) 

Tematikai egység Óraszám 

Európa általános földrajza 
5  

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 
6  
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Atlanti-Európa földrajza 
6  

Kelet- és Közép-Európa földrajza 
8  

A Kárpát-medencevidék földrajza 
5  

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 
6  

Magyarország természeti és kulturális értékei 
7  

Összesen 
54 
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FÖLDRAJZ 
 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társa-

dalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájé-

kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának közép-

pontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok köl-

csönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudo-

mányágat 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 lény-

ként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudás-

szerzés 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 folyama-

tok 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 
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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 feléb-

resztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ 

társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampol-

gári 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 újon-

nan megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemlé-

leti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a 

megelőző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi.  

 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgálódá-

sok 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, lakó-

helyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, természeti 

értékek védelmére. 

A tematikai A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. 
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egység nevelési-

fejlesztési céljai 

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 

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 

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, 

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 

Kémia:  

Szerves és szervetlen 

anyag, keverék, szi-

lárd anyag, egyes ás-

ványok és kőzetek 

összetétele. 

Halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag. 

 

Matematika:  

Képzeleti mozgatás, 

szétvágások. Időegy-

ségek, időtartammé-

rés, számok a szám-

egyenesen.  

 Fizika:  

úszás, sűrűség, erőha-

tások, szilárd testek 

fizikai változása. 
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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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai (bel-

ső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vul-

kán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvéde-

lem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A földrajzi övezetesség alapjai 

 

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, társadalmi-

gazdasági hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjá-

nak és az éghajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemei-

nek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az 

éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetes-

ség 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 jellem-

zési 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 

Fizika:  

fény, hullám, hőmér-

séklet, halmazállapot, 

csapadék. 

 

Matematika:  

modellek és diagramok 

megértése, adatleolva-

sás. 
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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 

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; helyes magatartás lavinaveszélykor. 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek.  

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről, idő-

járási térképek, előre-

jelző rendszerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szél-

rendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró 

övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegy-

ség; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, 

gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és ma-

gashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenysé-

geinek 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 or-

szág életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 

meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgál-

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

a gazdasági ágak tör-
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tatások); az országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megis-

merése. 

 

Pénzügyi alapismeretek 

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 valuta-

váltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

 

Nemzetközi együttműködések 

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése kü-

lönböző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, 

WWF, regionális és civil szervezetek). 

ténelmi kialakulása; 

nemzetközi együttmű-

ködések. 

 

Matematika: mennyi-

ségek összehasonlítá-

sa, 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 
Afrika és Amerika földrajza 

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 összefüggé-

sei. A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusá-

nak 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 térképol-

vasás 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 kü-

lönbségeinek, 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 em-

beriség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, 

valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban 

való felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerteté-

sével. 
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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 

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 

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővilá-

ga. Városi ökosziszté-

ma. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Gyarmato-

sítás, ókori öntözéses 

kultúrák. Amerika 

meghódítása. Urbani-

záció, technológiai 

fejlődés. 

 

Erkölcstan:  

lokális cselekvések és 

globális problémák.  
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Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó 

erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; 

Brazília mint gyorsan fejlődő ország.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvi-

dék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, 

túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és 

oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfogla-

lás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befo-

lyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhata-

lom. 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, Amazo-

nas- 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; Ale-

xandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, 

New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilí-

cium-völgy, Washington. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Ázsia földrajza 

 

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 techno-

lógiai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusá-

nak 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 
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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.  

 

Ázsia társadalomföldrajza 

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 

Matematika:  

ok-okozati gondolko-

dás, modellezés. 

 

Fizika:  

légköri jelenségek fi-

zikai törvényszerűsé-

gei, természeti kataszt-

rófák. 

 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

ókori jelentős ázsiai 

kultúrák, napjaink 

gazdasági fejlődése; a 

gazdasági hatalomvál-

tás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 
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környezeti következményei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobba-

nás, 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 Kö-

zép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolung-

ma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotá-

mia, 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, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

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 
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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, 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. 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

nagy földrajzi felfede-

zések; hajózás.  

 

Kémia:  

ózon; sósvíz és édes-

víz; vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika:  

Felhajtóerő, hőszigete-

lés. A tengermozgások 

fizikai alapjai (hullá-

mok 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. Ausztrá-

lia, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-

sarkvidék (Antarktisz). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Európa általános földrajza 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felisme-

rése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetes-

ség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problé-

mái. 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 meg-

ismertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földré-

szekkel 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 sok-

színűség 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 
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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 

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, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

A természeti adottsá-

gok és a történelmi 

események kapcsolata. 

Európa mint évszázad-

okon át a Föld legfej-

lettebb és vezető térsé-

ge; az integráció törté-

nete, intézményrend-

szere; 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 egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból kö-

vetkező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a me-

leg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a vándorló 

állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egy-

ség 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 



 

1879 

 

 

 

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, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

Földrajzi fekvés szere-

pe a világ-gazdasági 

helyzetben; nagy föld-

rajzi felfedezések; 

munkamegosztás. 

Gyarmatosítás követ-

kezményei (gyarmat-

tartók). Kultúrák ütkö-

zése. 

 

Informatika:  

bemutató készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazda-

ság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, 

vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pire-

neusi (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 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból 

következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyze-

tek 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 következ-

ményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése 

következtében kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák válasz-

tása konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kez-

deményezések bemutatásával, a regionális és a globális szemlélet össze-

kapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodla-

gos 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, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: gyarmatosí-

tók, ipari forradalom, 

technológiai váltás. 

 

Matematika:  

kritikai gondolkodás, 

nagyságrendi viszonyí-

tás. 

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. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottsá-

gairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, kör-

nyezeti 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 függő-

leges övezetesség és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, 
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bányavidék, átalakuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus tájak, táj-

jellemzési 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 tá-

jak átalakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen kör-

nyezetének 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.  

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, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: Technoló-

giai kapcsolatok. Szo-

cialista világrend, hi-

degháború, Szovjet-

unió. Osztrák-Magyar 

Monarchia, világhábo-

rú. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgaz-

dálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdál-

kodás, 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, 
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Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A Kárpát-medencevidék földrajza 

Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító 

tényezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adott-

ságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, 

környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipi-

kus tája. 

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közve-

tett földrajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó 

feltételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai ter-

vezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban taná-

ri útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környeze-

ti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az em-

ber környezet-átalakító tevékenysége).  

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országa-

inak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjek-

tív 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 földké-

regben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

tájjal, szülőfölddel kapcso-

latos 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, 
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kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárvá-

ros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, nép-

rajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-

kelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvidék 

és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak isme-

rete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének isme-

rete.  

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, 

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 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek:  

Trianoni szerződés és 

következményei. 

Szovjetunió. Jugoszlá-

via, délszláv háború. 
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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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Topográfiai 

ismeretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; 

Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belg-

rád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Mun-

kács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, nagytá-

jai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány váro-

sa. 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 nem-

zettudat 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. 

Hon- és népismeret: nemze-

ti kultúra, néprajzi csoport, 

népszokások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveges információgyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: öko-

lógia és természetvédelem. 
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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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegy-

ségközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi 

védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ter-

mészeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terü-

let 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 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország me-

gyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életé-

ben 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 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. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: Népese-

dési ciklus, infrastruktúrafejlő-

dés a történelmi Magyarorszá-

gon. Kommunikációs és tech-

nológiai fejlődés. 

 

Matematika:  

Modellek megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika:  

internetalapú szolgáltatások 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, mene-

kültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasz-

tói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai 

turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.  

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Haj-

dúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgott-

hárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus 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 
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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 

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. 
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A 7–8. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 
 

Szabadon felhasználható óraszám: 6 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 17 

Az anyagi halmazok 17 

Atomok, molekulák és ionok 14 

Kémiai reakciók 20 

Kémia a természetben 15 

Kémia a mindennapokban 19 

Szabadon felhasználható  6  

Összes óraszám: 102 + 6 

 

7. évfolyam 
Témakör neve Javasolt óraszám 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 17 

Az anyagi halmazok 17 

Atomok, molekulák és ionok 14 +6 

Összes óraszám: 54 

 

8. évfolyam 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Kémiai reakciók 20 

Kémia a természetben 15 

Kémia a mindennapokban 19 

Összes óraszám: 54 
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Kémia 
A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában 

betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt 

maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-, szim-

bólum- és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós készségének fejlesztésében. Az oktatás 

minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns és érde-

kes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás elsa-

játításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a 

tanulók tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyama-

tok megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos 

vásárlási és anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető 

környezet megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához viszo-

nyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) is. 

Elkerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméle-

tek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a kémiai 

fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecske- és 

szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű jelentésé-

nek ellentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő jelentése, a 

tudományos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti modelljeinek 

egymást kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló gondolkodásának meg-

ismerése, a fogalmi megértési problémák feltárása és a metafogalmi tudás kialakítása. A ké-

mia ismeretanyagát – a tanulók érdeklődési körétől függően – több szinten lehet megfogal-

mazni. Jelen kerettanterv a mindenki számára szükséges tartalmakat és fejlesztési célokat tar-

talmazza. 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értéke-

li a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben meg-

jelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt természettudomá-

nyos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiá-

hoz kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulaj-

donságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos média-

tartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy cso-

portban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és kor-

osztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a ta-

nuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít kü-

lönböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű esz-

közökkel, felelős és etikus módon.  
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakor-

latot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott 

döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az 

elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A kritikai 

elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egy-

szerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a cso-

portos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során 

a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez 

különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportve-

zetői szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen külön-

böző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre 

a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysé-

ge során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a 

feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri 

a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetősége-

ihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját 

megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 
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7–8. évfolyam 
Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti érdeklő-

dés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a tár-

sadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók 

számára releváns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a 

tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezé-

sével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való ismerke-

dés közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten ala-

puló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), 

hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz robbanásveszélye, a szén-monoxid 

és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a természettudományos szemlélet 

birtokában a tanulók – majd felnőttként is – egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, 

szűkebb és tágabb környezetükre. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, 

illetve az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rend-

szer jelentőségének és használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, 

képletek, reakcióegyenletek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és fo-

lyamatok makroszintű és részecskeszintű értelmezésével szemben.  

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és 

a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet ki-

alakítása jól megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek használatá-

val történik. A modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint kapcsolatá-

nak megértésében, valamint a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a szakaszban is ki-

emelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásának megismerésére, a fogalmi megértési 

problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárására. 

A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes 

tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái 

felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul 

használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos szem-

pontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti tapasztalatai-

ra adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket és készsé-

geket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a mindennapi élet – 

gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.  

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne 

száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák felveté-

sével, kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét növel-

hetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó kémiai 

jellegű hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díj-átadás, 

környezetkárosítások stb.) megbeszélésére. 
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7. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

 ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolko-

dás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék model-

lezésére; 

 ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri 

jelenségek) és a mindennapokból; 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján vá-

laszthatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. bepár-

lás, szűrés, ülepítés); 

 megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának 

egyszerű módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Hipotézisalkotás alapvető szinten 

 A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 

 A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az anyagi halmazok modellezése 

 A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

 Elválasztási műveletek 

FOGALMAK 

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, anyagi 

halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, 

forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű 
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mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, desztil-

láció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Filmek megtekintése, majd a látottak alapján a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető 

kísérletezés körülményeinek meghatározása 

 Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének és egységesítésének szükségességéről 

 Néhány háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a veszélyessé-

gi jelek értelmezése 

 Poszter vagy digitális bemutató készítése a leggyakrabban használt laboratóriumi eszkö-

zök jellemzésére (anyaguk, melegíthetőségük, felhasználási területük) 

 Tömegmérés digitális mérleggel, pl. egy kockacukor, vasgolyó, radír, kulcs tömegének 

mérése, a mérési pontosság megbeszélése, a tapasztalatok értelmezése 

 Térfogatmérés mérőhengerrel: víz térfogatának mérése, egyéb eszközök (pl. kémcső, fő-

zőpohár, gyógyszer-, illetve mosószer-adagoló) térfogatának meghatározása, a mérési 

pontosság megbeszélése, becslés kis mennyiségű folyadékok térfogatára 

 Egyszerű tárgyak, testek (pl. kulcs, radír, dobókocka) tömegének és térfogatának megmé-

rése digitális mérleggel, illetve vízkiszorítással, majd a sűrűségük kiszámítása, a mérési 

pontosságok alapján a sűrűségadat pontosságának megadása 

 Egyszerű becslések anyagok (pl. kakaópor, kristálycukor, porcukor) tömegére, térfogatára 

és sűrűségére, majd a mérésekkel és számolással kapott eredményekkel való összevetés 

 Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és 

táblázatos összehasonlítása, a levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben, a víz 

mint folyadék tulajdonságainak vizsgálata, a vas tulajdonságainak vizsgálata 

 A víz halmazállapot-változásainak vizsgálata, a kámfor és a jód szublimációjának vizsgá-

lata 

 A halmazállapot-változással kapcsolatos videofilmek megtekintése és értelmezése a ré-

szecskeszemlélet alapján 

 Endoterm és exoterm folyamatok (pl. az alkohol és a víz elegyedésének) követése hőmér-

sékletméréssel 

 A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 

 Egyszerű magyar (esetleg idegen) nyelvű animációk keresése az interneten a víz körforgá-

sával kapcsolatban 

 Szilárd keverékek (pl. só és homok) elválasztása oldással, szűréssel, bepárlással 

 A víz vagy vörösbor desztillációjának bemutatása, a desztilláció folyamatának értelmezé-

se 

 A pálinkafőzés tanulmányozása videofilm segítségével, a folyamat értelmezése 

 Homok és víz keverékének elválasztása ülepítéssel, dekantálással, illetve szűréssel 

 Alkoholos filctollak festékanyagainak elválasztása papírkromatográfiával 

 é-

se, a várható tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat csoportokban történő megvalósítása, 

a tapasztalatok összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 
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 Egyszerű fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről, szövegaláírás a képekhez 

 Hasonló kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével 

TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállítás-

ra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugya-

nannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és keve-

rékekkel kapcsolatban; 

 a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

 tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az érvelési készség fejlesztése 

 Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 

 A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 

 A keverékek 

 Az oldatok és összetételük 

 Az oldódás 

 Egyszerű kolloidok 

FOGALMAK 

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves 

vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, 

oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, 

rendszer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. grafit, vörösréz, kén), vegyületre (pl. víz, 

nátrium-klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. benzin, levegő, sárgaréz) 

 Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, 

halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) összehason-

lítása, táblázat és/vagy anyagismereti kártyák készítése 
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 Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” kérdés eldöntésére, pl. vas, konyhasó, 

répacukor és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és benzinben, kísérleti jegy-

zőkönyv elkészítése 

 Konyhasó oldhatóságának meghatározása kísérleti úton, az oldhatóság megadása x gramm 

só / 100 gramm víz értékben a vizsgálat hőmérsékletén 

 Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, vala-

mint egy anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban 

 A diffúziót szemléltető tanulókísérletek elvégzése 

 A diffúziót részecskeszemlélet alapján bemutató magyar (vagy idegen) nyelvű animáció, 

illetve kisfilm keresése az internet segítségével 

 Az oldás sebességét befolyásoló tényezők kísérleti úton történő vizsgálata 

 Kristályok növesztése otthon (pl. konyhasó, timsó, kandiscukor) 

 Érvelés az otthon végezhető/végzendő kísérletek mellett és ellen 

 Oldatkészítési gyakorlat, adott tömegű és tömegszázalékos oldat elkészítése a laboratóri-

umi eszközök (mérleg, főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres kanál, üvegbot) felhasználásá-

val 

 Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése laboratóri-

umi eszközök (pl. mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg mérőlombik) felhasználá-

sával 

 Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására 

 Szövegkeresés és -értelmezés a fiziológiás sóoldat összetételéről és szerepéről az orvosi 

gyakorlatban 

 Nagyon egyszerű számítási feladatok elvégzése a tömegszázalék köréből 

 Híg szappanoldat, szörpök és limonádé készítése és tanulmányozása, összehasonlítása 

valódi oldatokkal 

 Gyümölcszselé és majonéz készítése és tanulmányozása 

 A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, köd, füst tanulmányozása 

TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok 

 ÓRASZÁM: 14 óra + 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolko-

dás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion 

között; 
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 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulá-

kat és ionokat; 

 ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

 tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával 

(Bohr-féle atommodell); 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

 érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja 

írni a képletüket; 

 érti az egyszerű ionok kialakulását (Na
+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, Al

3+
, Cl

-
, O

2-
), és analógiás gon-

dolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

 érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, 

víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb 

kémiai kötések alakulhatnak ki. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Vitakészség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Internetes források használatának fejlesztése 

 Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az atomok periódusos rendszere 

 A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 

 Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

 

FOGALMAK 

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, elemmole-

kula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, nemesgáz-

szerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, 

nemesgázok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Atomszerkezeti modellező játékok keresése az interneten 

 Atomok és molekulák modellezése 

 Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. az oxigén 

példáján) 

 Információgyűjtés a periódusos rendszerről, poszter vagy prezentáció készítése a témával 

kapcsolatban 
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 A periódusos rendszerrel kapcsolatos zeneművek meghallgatása 

 Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről szak-

könyvek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 

 Magyar és idegen nyelvű, ingyen letölthető, periódusos rendszert megjelenítő mobiltele-

fonos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk korlátjainak megálla-

pítása 

 „Milyen a periódusos rendszer mint társasjáték?” – kreatív ötletek gyűjtése a periódusos 

rendszer társasjátékká való alakítására 

 Játék a vegyjelekkel: nevek kirakása vegyjelekből, a kedvenc vers egy szakaszának átírása 

vegyjelekkel, egyszerű szöveges vagy rajzos rejtvények készítése a vegyjelekkel, elemek 

nevével kapcsolatban 

 Információgyűjtés a fontosabb atomok vegyjelének eredetével kapcsolatban 

 Vita kezdeményezése a kémia jelrendszerének szükségessége kapcsán 

 Memóriakártyák készítése a fontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének 

(vegyjelének, képletének) megjegyzéséhez 

8. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Kémiai reakciók 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 

 ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

 ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

 ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

 ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, 

érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 A csoportmunkában való részvétel készségének fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 A kémiai információk keresése és értelmezése 

 A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

 A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 
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 A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 

 A reakciók energiaviszonyai 

 A kémiai változások típusai 

 A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 

FOGALMAK 

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endo-

term reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, 

semleges kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezése (pl. a hurkapálca 

égése, a csillagszóró égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a vörösbor színének 

megváltozása szódabikarbóna hatására, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója 

szén-dioxiddal stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása 

 Érdekes, akár bonyolultabb kémiai kísérletek megfigyelése videofilmeken, a kémiai vál-

tozás értelmezése 

 A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, pl. kockacukor meggyújtása 

fahamu vagy teafű jelenlétében,  

 A melegítőpárna működésének bemutatása 

 Az égés tanulmányozása, a gyors (gyufa égése, földgáz égése, borszesz égése, csillagszó-

ró égése, magnézium égése) és lassú égés (rozsdásodás, korhadás) tanulmányozása egy-

szerű kísérletekkel 

 Néhány egyszerűbb égési folyamat szóegyenlettel történő felírása 

 Az égés feltételeinek vizsgálata, az éghetetlen zsebkendő kísérlet elvégzése 

 Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban 

 Kiselőadás a lakástüzek, erdőtüzek megelőzésével és a tűzoltással kapcsolatban 

 Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájával kapcsolatosan 

 Kiselőadás vagy poszter készítése „A korrózióvédelem” címmel 

 Endoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével 

 Közismert savak (háztartási sósav, ecetsav, citromsav) tulajdonságainak vizsgálata egy-

szerű tanulókísérlettel 

 A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának vizsgálata 

egyszerű tanulókísérlettel 

 Laboratóriumi és növényi indikátorok színváltozásának vizsgálata (lakmusz, fenolftalein, 

pH-papír,) 

 A laboratóriumi indikátorok színváltozását bemutató poszterek készítése 

 Antociánok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, saját indikátorpapír 

készítése, a kivonás fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata saját indikátorpa-

pírral, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Egyéb, akár otthoni körülmények között is elkészíthető növényi indikátorok színváltozá-

sát bemutató poszterek készítése 
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 A közömbösítés vizsgálata egyszerű laboratóriumi kísérletekkel, pl. az ecetsav reakciója 

szódával vagy szódabikarbónával, a háztartási sósav reakciója nátrium-hidroxid-oldattal 

 Néhány egyszerűbb közömbösítési folyamat szóegyenlettel történő felírása 

 A szúnyogcsípés fájdalmas érzésének csökkentése szódabikarbónás bedörzsöléssel – be-

szélgetés, vita, eszmecsere a módszer kémiai-biológiai hátteréről és hatékonyságáról 

 „A fény és a fotoszintézis folyamata” – bioló o-

jekt, információgyűjtés szakkönyvekből, illetve az internetről, a téma bemutatása IKT-

eszközökkel, kiselőadás vagy poszter formájában 

 Egyszerű fényképgaléria, kollázs vagy narrált kisvideó készítése az elvégzett kísérletek-

ről, szövegaláírás a képekhez, az elkészült digitális alkotás megosztása egymás között 

TÉMAKÖR: Kémia a természetben 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállítás-

ra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugya-

nannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolko-

dás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsö-

nös kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes 

vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a szmo-

goknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés 

kémiai vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és 

talajt szennyező forrásokra; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, fel-

használásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes hulladé-

kokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. 

energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az értékelési és érvelési készség fejlesztése 

 A prezentációs készség fejlesztése 

 Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása 
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 A véleményformálás támogatása 

 A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 

 A levegő szennyező forrásai és következményei 

 A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 

 A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 

 A fosszilis energiahordozók 

FOGALMAK 

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós 

víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulla-

dékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló energiafor-

rások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű tanulókísérletek a levegő összetételének vizsgálatára, pl. az oxigén mennyiségé-

nek meghatározása a levegőben 

 Információgyűjtés és bemutató készítése „A légkör összetételének változása” címmel 

 Cikkek keresése a digitális és nyomtatott sajtóban a klímaváltozással kapcsolatban, ten-

denciák megfigyelése 

 Információgyűjtés és prezentáció vagy poszter készítése a levegőszennyezés következmé-

nyeiről (a globális klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs sérüléséről, a szmogról) 

 Az esővíz kémhatásának vizsgálata 

 A savas esők épületekre, illetve műemlékekre gyakorolt hatásának modellezése egy 

mészkő- vagy márványdarabon 

 A fólia alatti növénytermesztés kérdésének érvekkel alátámasztott megvitatása 

 Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól 

 A napvédő krémek összetétele, a faktorszám függése az összetételtől 

 Porszennyezés egyszerű kísérleti vizsgálata a lakóhelyünkön, jegyzőkönyv-dokumentáció 

készítése, összehasonlítás az interneten talált adatokkal 

 Természetes vizek mintáinak vizsgálata bepárlással 

 A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek megtekintése, 

eszmecsere 

 Figyelemfelkeltő plakátok készítése a környezetvédelem fontosságával kapcsolatban, pl. a 

víztakarékosság, az energiafelhasználás csökkentése, a tudatos vásárlás, a műanyag hulla-

dékok mennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, a vegyszerta-

karékos életmód kialakítása 

 Komposztáló készítése az iskolaudvaron 

 Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális szennyvíztisztítóban, egy hulladéklerakóban 

vagy egy hulladékégetőben 

 Aktív tréning a szelektív hulladéktárolók szakszerű használatához („Mit hova dobjunk?”) 

 Iskolai papírgyűjtés szervezése 

 A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a felhaszná-

lás mértékének csökkentéséről 
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 Információgyűjtés a megújuló energiaforrások kémiai hátteréről, poszter vagy digitális 

bemutató készítése 

 Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település környezetvé-

delmi kérdéseiről – akár általánosan, akár egy konkrét téma kiemelésével 

 Komplex környezetvédelmi projekt: információgyűjtés a nyomtatott és digitális sajtóból, 

filmelemzések, üzemlátogatás, majd bemutató készítés, vagy akadályverseny szervezése a 

témában (elsősorban szakkörön) 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

 ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolko-

dás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállítás-

ra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugya-

nannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található 

anyagokból állítjuk elő; 

 tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból 

vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

 tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és tisztítósze-

rek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes haszná-

latára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üve-

get) és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

 ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy ezek-

ből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

 A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 

 Az áltudományos információk felismerésének támogatása 

 Élelmiszerek összetevői 

 Káros szenvedélyek 

 A vízkeménység 

 Mosószerek, tisztítószerek 

 Fertőtlenítőszerek 

 Építőanyagok 
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 A kőolaj 

 A legismertebb fémek 

FOGALMAK 

gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, 

mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, 

mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, műtrá-

gya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, az áltu-

dományosságra, megtévesztésre utaló jelek megfigyelése 

 A tudomany.hu honlap felkeresése, egy kémiai tárgyú cikk elemzése 

 Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, 

zsírtartalom kioldása benzinnel 

 Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-adalékok 

 Játék: „Hány E-számot ismersz?” – ismert anyagok (nitrogén, aszkorbinsav, citromsav 

stb.) E-számainak kikeresése, összepárosítása 

 Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. 

alkalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő változásá-

nak vizsgálata  

 Az élelmiszerek tápanyag-összetételével és energiatartalmával kapcsolatos egyszerű szá-

mítások leírás alapján 

 Cigarettadohány száraz lepárlása egyszerű kísérlettel, a lepárlás termékeinek (mérgező 

gázok, kátrány) megfigyelése 

 Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról 

 Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az elektronikus 

médiában, az etil-alkohol és a metil-alkohol tulajdonságainak és egészségkárosító hatásai-

nak táblázatos összehasonlítása 

 Drogprevenciós előadás meghívott előadóval vagy kiselőadások a drogokról és azok hatá-

sairól 

 Érvelő vita a legális és illegális drogok használatáról 

 Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a kísé-

rőanyagok azonosítása, a gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer szedésével kap-

csolatos javaslatok értelmezése 

 A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan habzása 

különböző keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással) 

 Szappanok, mosószerek, samponok, fogkrémek vizsgálata egyszerű kísérletekkel 

 A hypo vizsgálata, színtelenítő hatásának megfigyelése egyszerű kémcsőkísérletekkel, a 

hypo és a háztartási sósav egymásra hatásának veszélyei 

 Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid) – biztonságos 

felhasználásuk átbeszélése 
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 Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő cím-

kéjének elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a használatukkal kapcsolatos 

óvintézkedésekre 

 Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos óvin-

tézkedések áttekintése 

 „Mennyire lehet »bio« az ilyen címkével ellátott termék?” címmel érvelő vita kezdemé-

nyezése 

 Látogatás egy biogazdaságban vagy kisfilm megtekintése egy ilyen termelési helyről 

 Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, 

poliuretánhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel 

 Prezentáció készítése „Építőanyagok a múltban és napjainkban” címmel 

 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzése 

 Kőolajpárlatok (pl. benzin, petróleum, szilárd paraffin) egyszerű laboratóriumi vizsgálata 

(oldási és oldódási kísérletek, sűrűség megfigyelése) 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” címmel 

 Videofilm megtekintése és megbeszélése a műanyagokkal, a műanyag hulladékokkal kap-

csolatban 

 Ismertebb műanyagok égéstermékeinek vizsgálata 

 „Áldás vagy átok a műanyag?” – érvelő vita a műanyagok használata mellett és ellen 

 Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, ruhacímke 

elemzése, a mosási és tisztítási javaslatok elemzése 

 A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése 

 Az aktív szén adszorpciós képességének vizsgálata 

 Gyakran használt fémek tulajdonságainak vizsgálata laboratóriumban, kapcsolat keresése 

a fém felhasználása és a tulajdonságai között 

 

 

HELYI TANTERV 
 

FIZIKA 

7-8. OSZTÁLY 
 



 

1905 

 

 

 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

2020. szeptember 1.



 

1906 

 

 

 

 
FIZIKA 

 

A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

Szabadon felhasználható óraszám: 6 óra, amelyet hat témakörhöz gyakorló óraként került 

szétosztásra. 

 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

Bevezetés a fizikába (1) 8 

Az energia (5) 8 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környeze-

tünkben (3, 4) 

14 

Elektromosság a háztartásban (4) 14 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Hullámok (3, 4) 10 

Környezetünk globális problémái (6) 6 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10 

Összes óraszám: 102 + 6 
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7. ÉVFOLYAM 

 

 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

Bevezetés a fizikába (1) 9 

Az energia (5) 9 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 11 

Lendület és egyensúly (2, 4) 11 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

(3, 4) 

14 

Összes óraszám: 54 

8. ÉVFOLYAM 

 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

Elektromosság a háztartásban (4) 16 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Hullámok (3, 4) 10 

Környezetünk globális problémái (6) 6 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10 

Összes óraszám: 54 
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Fizika helyi tanterv 2020 

7–8. évfolyam 

A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, il-

letve az 5–6. osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizikát 

önálló tantárgyként oktatjuk a 7–8. osztályban. 

A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehetővé 

teszik a Nat által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, más-

részt a fizika oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. Ennek megfelelően a 

témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és tech-

nikai alkalmazásokhoz. A kerettanterv alkalmazásával tervezett oktatási, tanulási folyamat 

mélyíti a szükséges szakmai ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tan-

tárgyon belüli és a tantárgyak közötti releváns információkat és szervesen épít a jelenség és 

tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire. Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgál-

ják a fizika tudományával, annak munkamódszerével valamit a globális környezeti problé-

mákkal foglalkozó témakörök.  

Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények megva-

lósulása megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti önálló 

használatával biztosítható. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem ért-

hető, további magyarázatra szoruló részeket; 

− az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 

− tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű mobiltelefo-

nos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 

− ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 

− egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 

− projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen külön-

böző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével. 

 

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a feldolgo-

zás nagyon sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki számára kötelező 

minimumot adja meg, de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben az életkori szakaszban 

különösen - alkalmazkodnia kell a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-

nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez. Lényegében bármelyik téma lehetőséget 

nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket bonthatunk ki a gyerekek együttműködése 

révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón található információk felhasználásával. 

A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és motiváló közös munka, olyan cso-

portmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal sikerélményhez, pozi-

tív természettudományos attitűdhöz juthat.  
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A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos 

definíciók, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. 

Az értékelés során megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az 

önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értéke-

lése is. A cél az, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lénye-

gét, az alapvető technikai eszközök működésének elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági 

kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a megoldási törekvésekhez. 

 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, 

hogy a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

 

A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

A javasolt kontextusalapú tananyag-felépítés nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. a fizi-

kai ismeretek feldolgozásában  

1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés 

3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok 

4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének alapjai, 

fűtés és világítás a háztartásban 

5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás 

6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása 

 

7. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével; 

− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját 

maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztala-

tokat rögzíti; 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos 

érvelést,  

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a mé-

réssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közis-

mert mértékegységeket; 

− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 
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− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés 

ismérvei 

− A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és mé-

rőeszközei, a mértékegységek átváltása 

− Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  

− Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 

− A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a rendelke-

zésre állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai mérleget, 

más konyhai mérőeszközt)  

− A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző adatainak 

ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása 

− Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata.  

Az anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

− Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 

− A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás tudomá-

nyos megalapozottságának kritikus vizsgálata 

Fogalmak 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért 

adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 

Javasolt tevékenységek 

− Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 perc alatt leguruló golyó) 

− Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése 

− Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata 

− Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással) 

− Távolságok mérése digitális térképeken 

− Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, átlagérték 

kiszámítása 

− A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok elemzése 

− Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése csoportos 

kísérletezés során 

− Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes felismeréséről. Milyen előzményei voltak, 

milyen bizonyítékok támasztják alá, milyen viták kísérték a felismerés megfogalmazását? 

TÉMAKÖR: Az energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatása-

inak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. por-

szűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismer-

teti az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, 

az energiabiztonság fogalmát; 

− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 

− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), meg-

nevezi az abban szereplő energiákat; 

− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban 

betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasz-

tási adatokat; 

− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az 

ideális testsúly megtartásában; 

− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az 

energiaátalakulásokról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 

− A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 

− A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa 

− Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  

− Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, 

elektromos vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 

− A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a 

helyzeti energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási 

energia belső energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

− Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása 

− A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 

− Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, műkö-

dési elve: termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 

− A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével 

Fogalmak 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, 

energiabiztonság, energiatakarékosság,  energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti 

energia, mozgási energia, belső energia 

Javasolt tevékenységek 

− Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások mennyiségé-

nek áttekintése, az energiabiztonság fogalma 

− A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása 

− A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása 

− Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése 

− Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen környezetben 
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− A diák egy átlagos napjának végiggondolása energiafogyasztás szempontjából. Milyen 

energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált ener-

giamennyiség becslése 

TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány járműbiz-

tonsági rendszer működésének fizikai hátterével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és el-

mozdulás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mérték-

egységeket megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes 

mozgások. Ismeri a testek sebességének nagyságrendjét; 

− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett 

utat, az út megtételéhez szükséges időt; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jed-

lik Ányos). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a 

pálya és a helyváltozatás gyorsasága alapján 

− A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 

− A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, kiala-

kulásuk körülményei, Newton első törvénye 

− A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 

− Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 

2. törvénye 

− A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási 

erő) azonosítása 

− A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés 

során 

− Az önvezérelt autó működési elve 

− A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata 
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Fogalmak 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, 

Newton első  és második törvénye 

Javasolt tevékenységek 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 

− Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 

− Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 

− Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 

− Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével 

TÉMAKÖR:  Lendület és egyensúly 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jed-

lik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kí-

sérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott 

deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére 

vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi hely-

zetben 

− A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton 

harmadik törvénye 

− Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő mérése. 

A periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  

− A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak ma-

gyarázata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

− Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés összehasonlí-

tása 

− Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 
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Fogalmak 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó 

rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 

Javasolt tevékenységek 

− Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendületmegmaradás szemléltetésére 

− Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű gépek erőátvitelének vizsgálata 

− A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az időszámítás szempontjából 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész és gépei 

− Néhány gép (például: emelők, gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének 

megfigyelése, gazdaságot, társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása 

− A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló rajz vagy demonstrációs eszköz készítése 

TÉMAKÖR: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjá-

rási jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-

változások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kap-

csolatát; 

− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 

vonatkozó sűrűségfeltételt; 

− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gya-

korlatból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 

− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 

melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változások-

ról, a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli változá-

sának megfigyelése.  Az olvadáspont  

− A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 

− A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 

− A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 

− A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék 

(apró golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 

− A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka készí-

tés során 
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− A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlan-

ság, sűrűség, folyékonyság 

− A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 

− A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

− Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimé-

dész-törvényének segítségével 

− Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 

− Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés 

kvalitatív fizikai magyarázata 

− A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 

− A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizi-

kai magyarázata  

Fogalmak 

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, 

nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsön-

hatás, melegítés, felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 

Javasolt tevékenységek 

− A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom 

hatása a lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 

− A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 

− Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 

− Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a 

fülünk, ha gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? 
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8. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszkö-

zök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módo-

zatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jed-

lik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyag-

ban lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigete-

lők fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök jel-

lemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelíté-

sét. Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a 

töltött részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) se-

gítségével 

− A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 

− Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és válta-

kozó-áramú eszközök azonosítása a környezetünkben  

− A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön  

− Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A technikai 

alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának mérése 

− Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 

− Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 

− Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 

− A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a fűtőszál 

kialakítása és szerepe 
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− Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata során 

− Az iránytű használatának fizikai alapja 

− Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének megfi-

gyelése 

Fogalmak 

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvé-

nye, áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, 

transzformátor 

Javasolt tevékenységek 

− A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával 

− Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata 

− Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban 

− Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése 

− Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 

− LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású 

elem (változó hosszúságú grafitbél, termiszor, fotoellenállás, potencióméter) hatásának 

megfigyelése, lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben. 

TÉMAKÖR: Világítás, fény, optikai eszközök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 

(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 

egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényere-

jét meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat; 

− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a 

szem megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvé-

nyével, erre hétköznapi példákat hoz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása pár-

huzamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével 

− A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverő-

désével, a fénysugár útjának megrajzolásával 
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− A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerős-

ség, a kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megisme-

rése, a működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

− A fénytörés jelenségének megfigyelése 

− A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának 

fizikai magyarázata 

− A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, 

ezek korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem egés-

zségvédelme 

− Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel  

− A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 

Fogalmak 

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, 

fókuszpont 

Javasolt tevékenységek 

− A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros lám-

pák) szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása 

− A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának magyará-

zata a fény egyenes vonalú terjedésével 

− A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás 

− Optikai illúziók vizsgálata 

− A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, projektmunka 

− Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. Hány 

darab és milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, milyen rendsze-

rességgel, mennyit fizet az iskola ezért az energiáért? 

TÉMAKÖR: Hullámok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 

(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 

egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, 

amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét; 

− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. 

Meg tudja nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 

− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 

− A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hul-

lámhossz 

− A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A terjedési 

sebesség becslése 

− A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 

− Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 

− A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 

− A fény hullámtermészetének ismerete 

− A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  

− Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító fény 

színétől 

− A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

Fogalmak 

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, 

szivárvány színei, kiegészítő színek 

Javasolt tevékenységek 

− A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 

− Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal 

− Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben 

− Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 

− Színek kikeverése festékekkel 

TÉMAKÖR: Környezetünk globális problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

−  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van 

a hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetsé-

ges következményeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a ka-

pott eredményt; 

− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét 

és lehetséges okait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az 

ózonpajzs védelmében hozott intézkedések 
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− Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai mennyi-

ségek értékeinek vizsgálata 

− A tengerszint emelkedésének fizikai okai 

−  A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 

− Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 

− A fényszennyezés megfigyelése 

− A zajszennyezés fogalma  

− Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési elve, 

hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található szennyezők 

távolról történő mérése alapján elrendelt forgalomkorlátozás 

Fogalmak 

éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, 

zajszennyezés 

Javasolt tevékenységek 

− Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata (természeti 

megfigyelése) 

− A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges következ-

mények elemzése, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása, a tudomány szerepé-

nek mérlegelése  

− A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel 

− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

− Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. üvegház, napon álló autó) 

TÉMAKÖR: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a termé-

szettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjá-

rási jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jed-

lik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a hold-

fázisok változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint gra-

vitációs centrum és mint energiaforrás; 

− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr fo-

galmát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és 

Hold forgásával és keringésével; 
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− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájéko-

zódásban; 

− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a 

Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 

− A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  

− Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a koráb-

bi világképet 

− A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása 

− A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 

− Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a látotta-

kat 

− A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján 

− Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai ma-

gyarázata 

− A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai 

értelmezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 

− Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. 

Az objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 

− Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, 

az űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 

− A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és 

fejlődése 

Fogalmak 

napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, 

galaxis, fekete lyuk, fényév 

Javasolt tevékenységek 

− A Hold megfigyelése szabad szemmel és távcsővel 

− Az aktuális csillagászati hírek elemzése 

− Beszélgetés a világűr méreteiről s az értelmes élet lehetőségeiről a világűrben 

− Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáról 

− Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató szem-

pontjából 

− Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a Föld 

gömbölyű, nem pedig lapos 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Éves óraszám 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra 

Óraszám ciklusonként (5-6. évfolyam, 

7-8. évfolyam) 
72 óra 72 óra 

A tantárgy alapóraszámához megadott, 

a témakörökhöz javasolt óraszámok 

összege: 

68 óra 68 óra 

34 óra 34 óra 34 óra 34 óra 

Fennmaradó órák száma: 

4 óra 4 óra 

2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 
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Digitális kultúra 
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel 

történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehe-

tőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájá-

nak fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális 

kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen meg-

jelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy biz-

tosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó fel-

használására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkal-

mazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és 

fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevé-

kenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló 

és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében vég-

zett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolat-

teremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtuda-

tot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a sze-

repelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy kere-

tében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a 

változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan 

azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként 

megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek 

szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a téma-

kört a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt 

szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-

megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók kü-

lönböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészíte-

nünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan kell 
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üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési hi-

bákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, 

más tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő 

szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a töb-

bi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasz-

nálat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél 

több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a 

képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészí-

tés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlé-

let kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önál-

lóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulá-

sának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett 

feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is előkerüljenek. A 

tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív felhasználás 

folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális technológiák segítsé-

gével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel 

használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek során. 

A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos 

részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd 

a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre 

gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredmé-

nyei között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, ame-

lyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és 

a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-

oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gon-

dolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően 

sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, 

alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokk-

programozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok kezdetben mindig 

olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy 

legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használ-

juk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és 

mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé 

teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folya-

mat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A téma-

kör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az 

„okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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5. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 7 

Robotika 5 

Bemutatókészítés 8 

Multimédiás elemek készítése 8 

Az információs társadalom, e-Világ 2 

A digitális eszközök használata 6 (4+2) 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 

tervezése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának 

módja 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 A programozás építőkockái 

 Számok és szöveges adatok 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 
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 Animáció, grafika programozása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problé-

mamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok 

fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprog-

ramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információ-

áramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elem-

zése szélsőséges bemeneti értékek esetén 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldá-

sával és összeállításával 

 Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában 

 Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

 Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása blokk-

programozási környezetben 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

 Algoritmus készítése lépésekre bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

 Robotvezérlési alapfogalmak 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során 



 

1928 

 

 

 

FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

 Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egysze-

rű játékok készítése kapcsán 

 Robotok vezérlése blokkprogramozással 

 Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

 A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumo-

kat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályai-

val. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szer-

kezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek 

 A bemutató objektumaira animációk beállítása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, in-

formációforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, 

a megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 
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TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, 

szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

 Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

 Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, felirato-

zás, retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, 

képek, fotók szerkesztése 

FOGALMAK 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video 

digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színvá-

lasztás, retusálás, képméret változtatása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképe-

zőgéppel, okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 

 A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való fel-

használás céljából 

 Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz 

vagy feldolgozáshoz szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

 Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel áb-

rakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

1930 

 

 

 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák 

 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

 Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészség-

re vonatkozóan 
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e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvé-

delem; digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, vala-

mint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megisme-

rése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik kere-

sőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról be-

számol. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 
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 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikáci-

ós eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosí-

tása; etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök ope-

rációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, 

azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, hasz-

nálata 
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6. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 7 

Online kommunikáció 5 

Robotika 6 

Szövegszerkesztés 12 

Az információs társadalom, e-Világ 4 

A digitális eszközök használata 2 (0+2) 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 

tervezése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának 

módja 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 A programozás építőkockái 

 Számok és szöveges adatok 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 
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 Animáció, grafika programozása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 
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algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problé-

mamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok 

fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprog-

ramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információ-

áramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elem-

zése szélsőséges bemeneti értékek esetén 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldá-

sával és összeállításával 

 Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában 

 Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

 Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása blokk-

programozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai kör-

nyezetének elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkal-

mazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 
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online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcso-

lódó csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalma-

zásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhő-

szolgáltatások segítségével 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

 Algoritmus készítése lépésekre bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

 Robotvezérlési alapfogalmak 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

 Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egysze-

rű játékok készítése kapcsán 

 Robotok vezérlése blokkprogramozással 

 Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

 A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 
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TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumo-

kat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szer-

kezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elvá-

lasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályai-

val. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szövegszerkesztési alapelvek 

 Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhe-

lyezése 

 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, ka-

rakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekez-

dés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, 

képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

 Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató 

táblák, napirend, menü 

 Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szim-

bólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

 Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

 Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kap-

csolódó szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás ké-

szítése vagy egy földrajzi terület bemutatása 
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TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák 

 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

 Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészség-

re vonatkozóan 
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e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvé-

delem; digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, vala-

mint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megisme-

rése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik kere-

sőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról be-

számol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikáci-

ós eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosí-

tása; etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 
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adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök ope-

rációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, 

azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használa-

ta 
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7. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 5 

Online kommunikáció 4 

Robotika 4 

Szövegszerkesztés 8 

Multimédiás elemek készítése 6 

Az információs társadalom, e-Világ 7 (5+2) 

A digitális eszközök használata 2 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának 

egy lehetséges módja 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
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 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Animáció, grafika programozása 

 Mozgások vezérlése 

 Tesztelés, elemzés 

 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekven-

cia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljá-

rás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, tí-

pusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információ-

áramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő programozási feladatok megoldása 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldá-

sával és összeállításával 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, 

az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai kör-

nyezetének elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkal-

mazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 
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 Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcso-

lódó csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalma-

zásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhő-

szolgáltatások segítségével 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

 Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során 
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robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

 Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a vi-

selkedés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 
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TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumo-

kat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szer-

kezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elvá-

lasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályai-

val. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges do-

kumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Mentés különböző formátumokba 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élő-

láb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka esz-

közei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adat-

lap készítése 

 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hét-

köznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése 

önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készí-

tése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szere-

peltetése egy kép beszúrásával 
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 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és 

megnyitása PDF formátumban 

 Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-

készítés) és javítása 

 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadá-

sokhoz és bemutatókhoz 

 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típu-

sú dokumentumokba 

 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 

felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 
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képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szer-

kesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműve-

letek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video 

rögzítése szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkeszté-

se és felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 

módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek 

használata 

 Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: má-

solás, klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkal-

mazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felis-

merése 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 
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e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társa-

dalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek 

vagy elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészség-

ügyi vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, vala-

mint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megisme-

rése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tan-

anyagához kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról be-

számol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikáci-

ós eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismere-

te. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tuda-

tosítása; etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tá-

rolása, kezelése és megosztása a felhőben 
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adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergo-

nómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs esz-

közök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök 

operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogram-

jai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információke-

zelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, 

azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasz-

nálása 

 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 

megismerése 
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8. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 10 

Robotika 4 

Bemutatókészítés 8 (6+2) 

Táblázatkezelés 12 

A digitális eszközök használata 2 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának 

egy lehetséges módja 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Animáció, grafika programozása 
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 Mozgások vezérlése 

 Tesztelés, elemzés 

 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 
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algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekven-

cia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljá-

rás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, tí-

pusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információ-

áramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő programozási feladatok megoldása 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldá-

sával és összeállításával 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, 

az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

 Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során 
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robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

 Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a vi-

selkedés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumo-

kat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályai-

val. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szer-

kezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létre-

hozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, lé-

nyegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, 

a megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással 
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 Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formá-

tumokba 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

 Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, máso-

lás, mozgatás elsajátítása 

 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblá-

zatkezelőkben 

 Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját kép-

letek szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtí-

pusok 
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táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszo-

lút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 

csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazá-

sa egy táblázatkezelő programban 

 Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának fel-

ismerése 
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 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról be-

számol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikáci-

ós eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismere-

te. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tuda-

tosítása; etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tá-

rolása, kezelése és megosztása a felhőben 
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adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergo-

nómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs esz-

közök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök 

operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogram-

jai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információke-

zelés 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, 

azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasz-

nálása 

 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 

megismerése 
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ÉNEK-ZENE 
 

Kerettanterv által javasolt óraszámok 

 

Tematikai egységek 
5–6. év-

folyam 

7-8. év-

folyam 

Zeneművek/Énekes anyag 51 28 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 21 24 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 12 6 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 9 6 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 9 4 

 

Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 2 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 35 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 14 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 9 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 
7 

Összesen 72 

 

6. osztály (heti 1 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 17 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 7 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 4 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 4 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 4 

Összesen 36 
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7. osztály (heti 1 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 14 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 3 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 4 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 3 

Összesen 36 

 

8. osztály (heti 1 óra) 
 

Tematikai egységek Óraszám 

Zeneművek/Énekes anyag 14 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 12 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 3 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 4 

Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 3 

Összesen 36 
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Helyi tanterv  

Ének-zene 

5–8. évfolyam 

 
Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. Fontos 

cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. Középpontban továbbra is 

a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll. 

 

A Kerettanterv témakörei: 

1. Zeneművek/Népdalok, műdalok 

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás. 

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön 

belül találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az ak-

tív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfej-

lesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását 

nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és 

az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként 

jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is pozitívan 

járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az ide-

gen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre ha-

tékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kom-

munikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs 

készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szava-

ival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és 

kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan 

hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értel-

mezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja min-

dennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 

jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 

használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalma-

zások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van vé-

leményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése 

a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelv-
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ként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az impro-

vizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és 

azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét 

és megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori sajátossá-

gokhoz igazodó gazdag motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle tevékeny-

ségeken keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a 

zenei anyaghoz kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka. 

A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei környe-

zetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű 

hangzó anyagot és megtalálni bennük a művészi értékeket. Az élményszerzés kiteljesedhet 

koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de legmagasabb fokát a iskolai minőségi 

kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és társa-

dalmi identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi szükségletet 

éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei ré-

tegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 
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ÉNEK-ZENE 
 

 

 Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az 

éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó meg-

ismeréséhez, 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 so-

rán 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 hallásfej-

lesztés 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, tan-

anyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, zenei készségek fejlesztésére, zenehallgatásra. A 

fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, 

komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
– Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az 

elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét ének-

léssel és kreatív zenei gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
– Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt kép-

visel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén 

megoszthassák másokkal. (Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöve-

teleken, közösségi alkalmakon, saját koncertek szervezése hozzátartozóknak, is-

merősöknek.) 
– 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 mi-

nőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függetle-

nül értelmezhető. 
– A létrehozó, alkotó készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók 

a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legye-

nek újat alkotni. Ezek a tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szem-

pontjából nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és 

összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos 
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használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képességét, ötletgazdagságát, krea-

tivitását és zenei fantáziáját. 
– 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 for-

maérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül. 

– A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kap-

hatják meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tar-

talmakban. A zenével való ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaol-

vasás 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 egy-

re 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 el-

vontan, 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 fejleszté-

sében. Az elemző megközelítés helyett válasszák a műfaji meghatározást, talál-

ják 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. 

– 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 kom-

petenciák fejlesztésével megalapozható a tanulók zenehallgatói magatartása, akik 

a zenehallgatás során olyan élményeket – minél többféle és valóságos zenei ta-

pasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására egyre inkább kü-

lönbséget 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 ké-

pes 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 legin-

kább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a mozgás és az éneklés 

szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is lehetősé-

get ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek el-

mélyítésére is. 

– Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üze-

netének 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 sok-

rétű zenei élményből fejlődik ki. 
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– Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az 

adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitott-

sággal forduljanak a hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a 

zenei hatás megfelelő megélését, így segíti a zene különböző megnyilvánulásai-

nak, például funkciójának, stílusának és műfajának pontos értelmezését, elfoga-

dását és pozitív értékelését. 
– A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesz-

tusok, 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 ének-

léssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást 

segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel 

kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek min-

den esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az ön-

célú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz ismerte-

tésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózkodási 

helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének bemuta-

tása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatásá-

nak, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére 

gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól 

megválasztott tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozó-

dást könnyítő jelleggel. Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, 

az összhangzattan vagy a szolmizáció alapinformációi csak akkor válnak hasz-

nossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek a gyerekeknek átérezni 

azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak. 
– A rendszeres és figyelmes zenehallgatás a tanulók zene iránti fogékonyságát és 

zenei ízlését formálja. 
– A zenehallgatási anyag kiválasztásakor a zenei teljességre kell törekedni. Lehe-

tőleg teljes műveket hallgassanak meg, hiszen a tanulók befogadói kompetenciá-

ját, 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 megvi-

lágítása 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 ta-

nulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevéte-

lével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és mű-

fajok 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 – töreked-

jünk DVD-n elérhető koncertfelvételek bemutatására is. 

– Az iskolai zenehallgatás célja nem lehet minden remekmű s az összes zenei mű-

faj megismertetése, sokkal fontosabb a befogadói kompetenciák fejlesztése és a 

zenehallgatás igényének kialakítása, amely biztosítja az egész életen át tartó ze-

nei érdeklődést. Bízniuk kell abban, hogy a meg nem ismert műveket a tanulók 

életük folyamán megismerik, amennyiben kialakították bennük az igényt az érté-

kes művek hallgatására. 
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– Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, 

a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei informá-

ciók gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az adott 

korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen előkészí-

tett, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek kontextu-

sát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények feldol-

gozását. 

Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű hangszórók 
– Számítógép, tabletek, mobiltelefonok internetkapcsolattal 
– Projektor 

 

 

5–8. évfolyam 

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi ne-

velés, nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelős-

ségvállalás másokért és önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A 

kulcskompetenciák tekintetében az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképes-

ség, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, 

szociális és állampolgári, a hatékony, önálló tanulás kompetenciája fejlesztéséhez is 

hozzájárul. 

Fejlesztési célok 

 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 kommu-

nikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és más né-

pek zenéje továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly folyamato-

san eltolódik a klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban a populá-

ris 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 improvizá-

ciós, kreatív játékos és intellektuális feladatokkal is gyakorolják.  

 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 áttekin-

tésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos zenehallgatásra ajánlott alkotá-

sok többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri meghallgatása és feldolgozása 



 

1960 

 

 

 

sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli 

meghallgatására is és más, az órai anyaghoz kapcsolódó zeneművek megismerésére. 
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5–6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zeneművek/Énekes anyag 

Órakeret 

52 óra 

Előzetes tudás 

Az alsó tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények isme-

rete. Az éneklési készségek korosztálynak megfelelő szintje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított dalkincs ismétlésé-

vel és bővítésével az életkor adta hangi lehetőségek figyelembe vételé-

vel, törekvés a tiszta intonációra. Kifejező és stílusos éneklésre való 

törekvés kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

5. osztályban 50, 6. osztályban 26 dal megismerése. 

A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése. 

A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok 

megismerése. 

A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése. 

Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és 

műdalok hallás utáni megtanulása, éneklése kottaképről és emléke-

zetből, szöveggel. 

A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes 

szokásainak gyakorlásával és szolmizációs éneklésével. 

A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatköz-

lő által és feldolgozott formában is. 

A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangsze-

ren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által megszólaltatott hangszer-

kísérettel. 

Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények 

hallás utáni megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből. 

Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, 

vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel. 

A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált elő-

adással és hangszerkísérettel. 

Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához 

igazítani. Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közös-

séghez alkalmazkodni. Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított 

helyes éneklési szokásokra épül. 

Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása. A kép-

zelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben. 

Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyama-

tokban. A megélt élmények feldolgozásának segítése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális kifejező-

készség fejlesztése. 

 

Történelem: magyar 

történeti énekek és a 

magyar történelem pár-

huzamai. 

 

Etika: mű (szöveg) ér-

telmezése erkölcsi 

szempontok alapján. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal;  

adatközlő; 

a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, par-



 

1962 

 

 

 

lando, rubato, mezzoforte. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 
Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, valamint fejlődő 

formaérzék. Ismeretek hangszerekről. Egyes tanult zenei műfajokat, 

formákat, hangszercsoportokat felismerik. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása. Törekvés a zene-

irodalom remekműveinek megismertetésére. 

Hangverseny-látogatásra nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, 

citera, doromb, furulya, tárogató, síp) ismerete. 

A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hang-

szereinek megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős). 
A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése. 

A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a 

szöveges és abszolút zenében. 

A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása 

tanári kérdések segítségével. 

Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei meg-

nyilvánulásai között a hallgatott zenékben. 

Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert 

népzenei és műzenei stílusokhoz/műfajokhoz. 
Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben 

megjelenő élethelyzetek és saját élete között. 

Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár éne-

kes, akár hangszeres részletek tekintetében. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, szö-

vegértelmezés, magyar 

történelmi énekek, iro-

dalmi párhuzamok. 

 

Történelem: történelmi 

korok, korstílusok. 

 

Etika: zeneművek er-

kölcsi tartalma, üzenete, 

viselkedési normák. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, 

programzene; színpadi zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funk-

ció; zenei téma; komolyzene, könnyű zene; madrigál; a vegyeskar szóla-

mai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus). 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és 

ritmus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal. A tanult ritmi-

kai elemek felismerése és azok hangoztatása tanári segítséggel, csopor-

tosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

A rögtönzés fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott 

ritmussal. Ismeri és használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket 

és értéküket. 

Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet. 

Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján. 

Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellem-

zőinek megfigyelése, reprodukciója. 

Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási 

anyagban. 

Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása 

a tanult ritmusokkal hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy 

teljes megalkotása a megadott formai kereteken belül tá-titi, szin-

kópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek: kérdés 

és felelet, versek ritmusa, 

szótagszáma, verssorok 

ritmizálása. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése, 

törtek. 

 

Vizuális kultúra: önkifeje-

zés, érzelmek kifejezése 

többféle eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Intonációs és reprodukciós készség fejlesztése, a dallami elemek megfi-

gyelése, felismerése. Többszólamú hallás készségének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv. 

Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund. 

Dúr és moll hangzás. 

Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dal-

lamalkotó szerepük értelmezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-
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A tiszta hangközök felismerése és megnevezése. 

A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése 

és megértése. 

A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az 

énekelt anyaghoz kapcsolódóan. 

Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek 

megfigyelése és megnevezése. 

Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotás-

ban betöltött szerepét. 

A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából. 

Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fej-

lesztése a többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével. 

A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjel-

ről történő éneklése. 
Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei 

elemeket készség szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb 

pentaton és hétfokú dallamokat tud kiegészíteni, befejezni és egysze-

rűbb formában megalkotni.). 

 

lis jelek és jelzések 

használata. 

 

Matematika: számsor-

ok, törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok;  

módosító jelek 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Alsó tagozatban megszerzett ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tovább ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátítása, felismerő, biz-

tos kottaolvasás, belső hallás, zenei memória fejlesztése. Dallamírás 

betűkottáról hangjegybe, tájékozódás a vonalrendszerben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A tizenhatod – formációk grafikai képe és írása. 

A kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása. 

A tiszta hangközök grafikai képe és írása. 

A módosított hangok grafikai képe és írása. 

Az abszolút hangnevek. 

C-dúr, a-moll. 

Ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles  

és kis nyújtott ritmusok fordulataival. 

Az új ritmikai elemek felismerése kottaképben. 

Az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban. 

A tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és  

írása az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

A tanult hangközök éneklése tanári segítséggel. 

A tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is,  

énekelve és hangszeren próbálva. 

Rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

 

Matematika: számsor-

ok, törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes 

 moll; előjegyzés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a te-

vékenységközpontú zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy 

minél több játékos és kreatív módszert használjanak képzeletük fejleszté-

sére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség egészséges fejlő-

désének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 

együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az 

önismeret belső késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az 

így megszerzett tapasztalatok elvezetnek a remekművek befogadásához.  

A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, vala-

mint magyar népi hangszerekkel is. 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban 

megismert ritmus- és ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, 

dallami, és hallási készségek fejlesztésében és gyakorlásában egyre na-

gyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és eszközök 

önálló alkalmazása. 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszkö-

zök mélyrehatóbb elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társa-

dalmi kontextusban való értelmezése.  Az értelmezés része a zene keltette 

gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek az érzelmi 

nevelést segítik. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejleszté-

si feladat több különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon 

belül is érvényesül a komplexitás. 
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Ajánlott énekes és zenehallgatási anyag 

 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből – 5. osztály 

A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van; 

Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos 

a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; 

Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó 

gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a haj-

nalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; Összegyűltek, össze-

gyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves part-

ján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van Beetho-

ven: A mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis család; Sző-

nyi Erzsébet: Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes fülmile (tatár 

népdal.); Pál, Kata, Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze, 

haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, 

Tóth Lőrinc 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből - 6. osztály 

A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ; 

A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, 

a tari réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel 

érik babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának 

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos Sebes-

tyén: Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák népdal 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi 

György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 

vagyok; Örvendetes napunk támadt 

 

Zenehallgatási anyag – 5. osztály 

Dunántúli ugrós táncok 

Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi 

pásztortánc: gyermekkar 

Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7. 

tétel 

Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar 

Zene Mátyás király udvarából 

J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 

W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 

Liszt Ferenc: Manók tánca 

Johannes Brahms: V. magyar tánc 



 

1967 

 

 

 

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 

John Williams: Csillagok háborúja – induló 

 

Zenehallgatási anyag – 6. osztály 

Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 

Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – gyer-

mekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 

Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 

Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 

Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 

Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 

W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 

Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 

Bedrich Smetana: Moldva – részlet 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása) 



 

1968 

 

 

 

7–8. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zeneművek/Énekes anyag 

Órakeret 

28 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 stí-

lusból válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, ki-

egészítve a magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példá-

val. Az énekhang további képzése, figyelve a tanulók egyéni vokális 

fejlődésére (mutálás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népdalok és műdalok, a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői. 

Műzene és népzenei feldolgozások különbsége. 

Homofon és polifon (kánon) szerkesztés. 

A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői. 

A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben. 

Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok éneklése 

kottaképről és emlékezetből. 

Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása  

(dinamika, tempó, zenei tagolás, frazeálás, stílus). 

A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata. 

Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és  

művészi előadásokból. 

Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által 

megszólaltatott hangszerkísérettel. 

Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált  

előadással és hangszerkísérettel. 

A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése.  

Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális kifejező-

készség fejlesztése, vers 

megzenésítések irodal-

mi alapja. 

 

Élő idegen nyelv: más 

népek dalai eredeti 

nyelven. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A korábban tanultak elmélyítése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélé-

sének és értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 



 

1969 

 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, tör-

ténelmi és kulturális hátterüket. 

Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, 

jellemzőiket, hangszerelési sajátosságaikat. 

A zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának 

növelésével. 

Élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remek-

műveivel való találkozás során. 

A kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén 

keresztül. 

A zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségé-

vel. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: romantikus és kor-

társ költészet, szöveg-

elemzés. 

 

Történelem: zeneiro-

dalmi alkotások törté-

nelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, 

zenei impresszionizmus, kortárs zene 

Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, 

szvit, concerto, versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, 

rapszódia, opera, ária, kamarazene, jazz, spirituálé. 

Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Egy- és többszólamú ritmusgyakorlatok a tanult ritmuselemekkel és rit-

mus osztinátó. Zenei kérdés-felelet alkotása ritmussal. A tanult ritmikai 

elemek felismerése és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai elemek elsajátításával a zenei reprodukció fejlesztése. 

A rögtönzés fejlesztése. 



 

1970 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató. 

Felütés- súlytalan indítás. 

Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval. 

Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása 

változatos formákban. 

Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvi-

záció során. 

Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befoga-

dásának előkészítéséhez Felhasználja énekhangját, az akusztikus 

környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszere-

ket. 

 

Matematika: törtek, 

absztrakt gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifejezé-

se többféle eszközzel.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, 

hangjegyről és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Intonációs és reprodukciós készség fejlesztése, a dallami elemek megfi-

gyelése, felismerése. Többszólamú hallás készségének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése. 

Kis és nagy szext, szeptim. 

A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban. 

Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek 

megfigyelése, megnevezése és éneklése. 

A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából. 

A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási  

és az énekelt anyaghoz kapcsolódóan. 
A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figye-

lem, a hallás, az intonációs készség fejlődése. 

Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját  

szólam megszólaltatása tiszta intonációval. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis jelek és jelzések 

használata. 

 

Matematika: számsor-

ok, törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A korábban tanultak elmélyítése. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az eddig tanult ritmikai, metrikai és dallami ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tovább ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátítása, felismerő, biz-

tos kottaolvasás, belső hallás, zenei memória fejlesztése. Dallamírás be-

tűkottáról hangjegybe, tájékozódás a vonalrendszerben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés. 

A korábbi ismeretek mobilizálása: Módosított és módosítójel nél-

küli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete. A szolmizációs 

hangok és a zeneitörzshangok közötti alapvető különbség értelme-

zése a tanult énekelt anyagokon. Tiszta, kis- és nagy hangközök 

(T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és a zenehallga-

tási anyaghoz kapcsolódóan. Fél és egész hangos építkezés fogalmi 

ismerete. Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és 

moll jelleg hangzásában. 
Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre. 

Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban. 

A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult 

énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használa-

ta. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-

moll. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a 

műalkotás optimális zenei befogadása. 

A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs techni-

kákkal és aktivitások gazdag tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell 

találni azokat a közös kreatív zenélési formákat, melyek segítenek a 

remekművek közelébe jutni. 

Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez 

által fejlődik stílusos, kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válo-

gatása igazodik életkori sajátosságaikhoz. 

A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem 

teljesíthetők Kodály zenei nevelési elvei. 

Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek 

zeneművei zenetörténeti szemléletmóddal. A tanulók minden egyes 

tanévben találkoztak a fontos zenetörténeti korszakokhoz tartozó, élet-

kori sajátosságaiknak megfelelő zeneművekkel, melyeknek itt a rend-



 

 

szerezése történik. 

Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek 

megtalálja a kapcsolatot a zeneművek által közvetített érzelmi – intel-

lektuális élethelyzetek és a sajátja között! 

A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt 

dalaiból, illetve a különböző médiumok által közvetített sokféle zené-

ből, napjaink szerteágazó rétegműfajaiból.  



 

 

Ajánlott énekes és zenehallgatási anyag 

 

Magyar népdalok - 7. osztály 

A szennai lipisen-laposon; Által mennék; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos a teteje; 

Fecském, fecském ; Hopp ide tisztán ; Kecskemét is kiállítja; Megkötöm lovamat; Megrakják 

a tüzet; Sej, felszállott a kakas; Te vagy a legény 

Műzenei szemelvények  

Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot D‟Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius: Jubilate 

Deo – kánon; J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz); J. Haydn: Szere-

nád; W. A.Mozart: Vágyódás a tavasz után; L. van Beethoven: Urián földkörüli utazása, 

Örömóda; Franz Schubert: A pisztráng 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth Lajos táborában; Amadé László – Arany János: 

Toborzó (A szép fényes katonának); Bocsásd meg Úristen (Cantus Catholici, 1651, Balassi 

B.) protestáns egyházi népének; Néktek emlékezem (Cantus Catholici, 1651)  

 

Magyar népdalok - 8. osztály 

A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; Az igaz Messiás; Béreslegény; Bújdosik az árva 

madár; Elindultam szép hazámból; Elmegyek, elmegyek; Erdő mellett estvéledtem; Gerencsé-

ri utca; Hej, haj Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves Kelemen balladája; Röpülj, páva  

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van csak kedvem – szlovák népdal; Régi mesékre – ír 

népdal; Nyírfácska - orosz népdal; Ismeretlen szerző: Az erdőn már a rügy fakad – Tavaszkö-

szöntő, a reneszánsz mű dallama; Bárdos Lajos: Csöndes kánon (Raics István); Gaudeamus 

igitur (két szólam); W. A. Mozart: Ó, felvirradt a szép óra; Gebhardi – Kerényi György: Gló-

ria szálljon – kánon; Nobody knows – spirituálé (két szólam)  

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth Lajos azt üzente; Fónagy József – Arany János: Sü-

vegemen nemzetiszín rózsa; Ma van húsvét napja  

 

Zenehallgatási anyag – 7. osztály 

Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek 

Orlando di Lasso: Visszhang 

Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet 

J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 basszus ária; 

János Passió – Már nyugosznak a völgyek 15.sz. 

G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr orgonaverseny I. tétel 

H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor 

Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel 

W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet 

L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda 

Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr zongoraötös IV. tétel 

Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás) 

A népzenei revival legjobb felvételei 



 

 

Zenehallgatási anyag – 8. osztály  

W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú tétele 

Fréderic Chopin: g-moll mazurka 

Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. Magyar rapszódia 

Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel - részlet 

Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. tétel (részlet) 

Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; Nabucco – Szabadság kórus 

Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal 

Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal;  Hazám, hazám 

Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – részlet 

Robert Schumann: Gyermekjelenetek – Álmodozás 

Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló 

Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel 

Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 

Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc 

Bartók Béla: Négy szlovák népdal;  Allegro Barbaro;  Concerto: IV. tétel Intermezzo 

Interrotto 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség ballada, El kéne indulni  Fölszállott a páva – 

részletek a variációkból 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti dal 

Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete 

George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy dala (Az ínség nálam a vagyon...) 

Jazz standard-ek 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus felvételek). 

Népzenei revival legjobb felvételei 
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5. évfolyam (heti 1 óra) 
 

 

Témakör neve Óraszám 

Éntudat - Önismeret 12 

Család – Helyem a családban 12 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

12 

Összes óraszám: 36 

 

 

6. évfolyam (heti 1 óra) 

 
 

Témakör neve Óraszám 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a tár-

sadalomban 

12 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 12 

Összes óraszám: 36 



 

 

7. évfolyam (heti 1 óra) 
 

Témakör neve Óraszám 

Éntudat – Önismeret 6 

Család – Helyem a családban 6 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-

lelkületi közösségekben  

7 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a tár-

sadalomban 

5 

 A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 

 Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 6 

Összes óraszám: 36 

 

 

8. évfolyam (heti 1 óra) 
 

Témakör neve Óraszám 

Éntudat-Önismeret 6 

Család-Helyem a családban 7 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

6 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a tár-

sadalomban 

5 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 6 

Összes óraszám: 36 



 

 

Helyi tanterv 

Etika 

5-8. évfolyam 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén 

gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környe-

zetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes 

tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tarta-

lom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesz-

tése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló 

értékrendjének tudatosításában.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erköl-

csi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei 

a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, 

a társadalmi normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és viselkedés-

módok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdek-

konfliktusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, 

melyek a tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzéke-

nyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz 

helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív 

tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvona-

lak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok 

elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanu-

ló gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az ál-

láspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra tá-

maszkodó érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésé-

nek kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forráso-

kon alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett 

feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek 

tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önki-

fejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom 

digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt 

magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a 

tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartal-

mak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetek-

ben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló 

elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események 



 

 

bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket von le, ma-

gyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten ala-

puló önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóké-

pesség, a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására 

való törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi 

állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a 

döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készí-

tésére, projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesz-

tése drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciók-

ban, vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, ame-

lyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejleszté-

se révén segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanak-

kor erősíti a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a dön-

téshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre 

buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehe-

tőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenci-

álásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely 

során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megisme-

rése és megőrzése alapfeladat.  

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni 

és csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A 

hatékony munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló mun-

káiból összeállított portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél 

és kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanu-

lási tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport együttműkö-

désének az értékelésére kerülhet a hangsúly.  



 

 

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmas-

ságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, pedagó-

giai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az alapelvek-

kel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolat-

ban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 



 

 

5-6. évfolyam  

 

 

Az 5-6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a 

többféle megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a 

rossz cselekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A 

tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak 

a tekintélyszemélynek – szülő, pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. 

Az éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul 

a saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a személyes véleményformálás a saját ér-

zelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A szükségletek szabályozása tekintetében a 11–12 

éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A serdülő-

korba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, hitét a csoporttagok több-

ségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az önálló identitás 

kialakítása felé tett első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi életben megnyil-

vánuló igazságtalanságokra.  

5. évfolyam (heti 1 óra) 

 

Tematikai egység Órakeret 

Éntudat - Önismeret 12 

Család – Helyem a családban 12 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 

12 

 36 

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  
reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szol-

gáló terveket készít; 

 felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően 

viselkedik/cselekszik; 

a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megol-

dása érdekében, önmaga motiválására; 

döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének né-

hány elemét; 

ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét veszélyez-

tető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Testi és lelki változások  

A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon követése; 

Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 



 

 

Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 

A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 

Én és mások 

A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; 

Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, 

Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 

Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 

Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

Harmonikus jövő 

Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása; 

A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben; 

Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek kezelésére; 

Az egyéni sikerek értelmezése; 

Saját tanulási célok megfogalmazása; 

Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése. 

FOGALMAK 

önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás, 

tudás, példakép, jövőkép 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  
megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat, 

és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;  

képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a csa-

ládban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 

megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg 

önmagáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek 

megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 

azonosítja saját szerepét és feladatait; 

azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  

felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány megoldá-

si módot; 

felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös ér-

tékeket; 

azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kapcsolatok hálója 

Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló éle-

tére  



 

 

Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális kommu-

nikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális terepen is; 

A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 

Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata. 

A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 

Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából; 

A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése; 

Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 

Segítségkérés, segítség felajánlása. 

Családi erőforrások 

A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 

Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 

A legértékesebb családi szokások azonosítása; 

A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 

Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 

Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 

FOGALMAK 

támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás 

 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi 

közösségekben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmények-

kel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen 

szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai közösségekben. 



 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja 

mellett érvelni; 

felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási ja-

vaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjobban 

megfelelő feladatok vállalására; 

törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igényei-

re utaló jelzéseket; 

nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 

különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szükségünk van társakra 

A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 

Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 

A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek gyakorlá-

sa 

A kapcsolat kezdete 

A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 

Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása 

A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges 

megismerési módjai 

A kapcsolat ápolása 

A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek feltárása, a 

jó problémamegoldási minták megismerése 

A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak azonosítása 

A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása 

A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése 

Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása 

FOGALMAK 

rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, 

őszinteség, bántás, megértés, konfliktus 



 

 

 

6. ÉVFOLYAM (HETI 1 ÓRA) 

 

Témakör neve Órakeret 

1 A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem 

a társadalomban 

12 

2. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

3. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén érték-

rendjére 

12 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 

ÓRAKERET: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy ezek 

milyen szerepet játszanak a saját életében; 

érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a 

hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vet-

nek fel, és véleményt alkot róluk; 

értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 

a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnor-

mákat és a saját értékrendjét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait 

egyéni élethelyzeteiben; 

azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, 

van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítsé-

gért; 

fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudo-

mány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa 

kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fon-

tos ezek megőrzése; 

azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 

meghatározó elemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A közösségek összetartó ereje 

Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, 

nyelvi-kulturális közösség 

Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 

A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése 

A közösségek értékei 



 

 

A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság, önzetlenség, 

felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas együttműködésben, és ezek hiá-

nyának a következményei 

Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. Saját csoport kritikus szemléletű értékelése a 

befogadás-elfogadás valamint az értékteremtés szempontjából 

Az alapvető gyermekjogok megismerése 

A köztulajdon megbecsülése és a magántulajdon védelme 

A közösségek működése 

Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása 

A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 

A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 

Egyéni és közösségi érdekek összevetése 

A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

FOGALMAK 

csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, igazsá-

gosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 

ÓRAKERET: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 

javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság 

megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák keze-

lése érdekében; 

megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek tá-

mogatják.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a 

technikai fejlődés lehetőségeit; 

megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális és 

társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Létezésünk feltételei 

Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre 

A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és környezeti 

szinten 

A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása 

Fejlődés: értékek és veszélyek 

 Ember és környezete viszonyának értelmezése 

 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az élő-

lények, köztük az ember életére 

A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - minőségére 

ható jellegzetessége 



 

 

Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai esz-

közök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek reflektív 

vizsgálata 

Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata 

A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének megfogalma-

zása 

Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében 

FOGALMAK 

természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, 

takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

ÓRAKERET: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;  

képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 

reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális esemé-

nyeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre támaszko-

dó történeteteket; 

összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó jelképeket, 

szokásokat, néphagyományokat; 

a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 

megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz; 

saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös to-

lerancia elveit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Kérdések és válaszok a világról 

A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei 

Az információk elemzése a hitelesség alapján 

A logikai érvelések gyakorlása 

A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése 

Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása 

A helyes és a helytelen dilemmái 

Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 

Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 

A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 

Személyes erkölcsi elvek feltárása  

Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 



 

 

A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 

Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 

A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen ke-

resztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

FOGALMAK 

világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, 

vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 



 

 

 

7-8. évfolyam 

Ebben az életkori szakaszban az erkölcsi szabályok értelmezésében egyre jobban a mérlegelő 

gondolkodás dominál. A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való 

megfelelés igénye, az elfogadottság jutalmazó szerepének motiváló hatása, s annak a tekin-

télyszemélynek a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és az önismeret 

kibontakozásával kialakul a saját érzelmek és gondolatok megfigyelése és ellenőrzése feletti 

mérlegelés. Gyakorlattá válik a belülről vezérelt személyes véleményformálás a saját érzel-

mekről, szükségletekről és gondolatokról. A serdülőkorba lépő fiatal számára ezt az időszakot 

a társas önazonosság, társas identitás próbálgatása jellemez. Ezen kapcsolatokban különféle 

viselkedéseket tapasztalhat, különböző élmények megosztására van lehetősége, így viselkedé-

se az aktuális társas környezet szerint változik. Hitét a csoporttagok többségének értékrendjé-

hez igazodó gondolkodás uralja. Az erkölcs és etika tantárgynak külön figyelemmel kell len-

nie arra, hogy előtérbe kerülhet a kortársak viselkedésének szerepszerű átvétele. A fiúk társas-

lelkületi fejlődésében egyre jelentősebb szerepet kap a félelem és a szomorúság elrejtésének 

igénye, mely az erőtlenség kifejezéseként is értelmezhető. Ebben az időszakban az empatikus 

viszonyulás határai jelentősen kitágulnak, mert a serdülő fogékonnyá válik a társadalmi élet-

ben megnyilvánuló igazságtalanságok észlelésére. Az órai beszélgetések valamennyi formája 

elősegítheti a lelkiismeret közösségben történő erősödését. Ebben az életkorban megkezdődik 

a személyes világkép és világnézet kialakulása, ezért ezekben az években az oktatás fontos 

feladata, hogy ezt a folyamatot támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre tá-

maszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggés-

rendszerében. 

A 7-8. évfolyamos tanulók életében egyre többször jelenik meg a döntéshozatal, a felelősség-

vállalás önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. A különböző élethelyzetek fel-

hívják a tanulók figyelmét az önismeret fontosságára, a társakkal való kommunikáció és 

együttműködés jelentőségére, az egészségmegőrző tevékenységek végzésének és a pénzügyi 

tudatosság fejlesztésének a nélkülözhetetlenségére. Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a 

fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállal-

hat a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre való nevelés általános céljainak megvaló-

sításában. 13-14 évesen a tanulók már önálló használói a legkülönbözőbb technikai eszközök-

nek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatosságra 

nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra és demokrá-

ciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésé-

nek is.  



 

 

A 7. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 36 óra (heti 1 óra) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

1.  Éntudat – Önismeret 6 

2. Család – Helyem a családban 6 

3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben  

7 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – he-

lyem a társadalomban 

5 

5.  A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jö-

vő 

6 

6.  Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén érték-

rendjére 

6 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmé-

nyekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a 

helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat 

meg önmagáról; 

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 

szolgáló terveket készít; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma meg-

oldása érdekében képes önmaga motiválására; 

 célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány 

elemét; 

 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identi-

tás jellemzőit. 

 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; 

céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Önismeret 

 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata; 

 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal; 



 

 

 Saját identitás fogalmának bővítése; 

 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése; 

 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése; 

 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját 

értékrenddel való összevetése; 

 Önkifejezési módok gyakorlása. 

 Szükségletek és igények 

 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében; 

 Információforrások kritikus elemzése; 

 Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség, 

a lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és a 

fejlődés szempontjából; 

 Saját igények és szükségletek feltárása. 

 Célok és tervek 

 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, mun-

kamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben; 

 A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében; 

 A pozitív életszemlélet tudatosítása; 

 Néhány személyes életcél megfogalmazása. 

FOGALMAK 

önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, füg-

gés, alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 

 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmé-

nyeket okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a 

helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgál-

nak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyze-

tek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját sze-

repét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében bekö-

vetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és kö-

zösségi értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Érzelmek és cselekvések hatása 

 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra hatás-

sal lehetnek; 

 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére; 

 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai érté-

kek szempontjából; 

 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban; 

 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a kapcsola-

tokban 

 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra; 

 A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket megfogalmazó 

kommunikáció gyakorlása; 

 Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az 

erre vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése. 

 Változások a családban 

 A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;  

 A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése, 

 A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi kapcsola-

tokban; 

 A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő vélemény- 

és érdekkonfliktusok azonosítása. 

FOGALMAK 

érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék, érték-

rend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok. 

 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségek-

ben  

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmé-

nyekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a 

helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoport-

normákat és a saját értékrendjét; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgál-

nak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségek-

ben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját állás-

pontja mellett érvelni; 

  kölcsönös megértésre törekszik; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 



 

 

 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javas-

latokkal a konfliktusok megoldására; 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének leg-

jobban megfelelő feladatok vállalására; 

 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igé-

nyeire utaló jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Felelősség egymásért 

 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése  

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási ja-

vaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy 

szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a virtuális térben 

is. 

 A kapcsolatok minősége 

 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai; 

 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek, el-

fogadás, tolerancia alapján; 

 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése; 

 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése. 

 A kapcsolatok megóvása 

 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek szem-

pontjából, megoldási stratégiák kidolgozása; 

 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok 

helyreállításában, 

FOGALMAK 

kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság, cse-

lekvés,  átélés, előítélet, elfogadás 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értéke-

ket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök je-

lentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közös-

ségmegtartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat 

vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoport-

normákat és a saját értékrendjét; 



 

 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma meg-

oldása érdekében képes önmaga motiválására; 

 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet 

játszanak a saját életében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt 

alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módja-

it, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segít-

ségért; 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és ha-

tárait egyéni élethelyzeteiben; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tu-

domány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa 

kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 

fontos ezek megőrzése; 

     azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlé-

let meghatározó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Ma-

gyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről; 

 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi 

kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban; 

 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző ember-

csoportok esetében; 

 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való 

részvétel lehetőségeit; 

 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti vé-

leményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek és identitás 

 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése; 

 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik meghatározó-

ja; 

 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása; 

 Különböző közösségek viszonyainak elemzése; 

 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása 

vagy hiánya a mindennapokban. 

 Értékek a társas együttműködésben; 

 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező 

értékek azonosítása; 

 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése; 

 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és 

társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról; 

 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról; 

  Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése; 

 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek megis-

merése; 



 

 

 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten; 

 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában; 

 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata; 

 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése. 
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nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn, 

büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média 

 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldá-

si javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére; 

 értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét; 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható 

fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése 

érdekében;  

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsola-

tos ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a techni-

kai fejlődés lehetőségeit, korlátait; 

 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszeny-

nyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai fel-

vetéseket; 

 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása ér-

dekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Lehetőségek és egyenlőtlenségek 

 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az em-

beriség szintjén is; 

 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja; 

 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja; 

 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése. 

 Az ember és környezetének kölcsönhatása 

 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak 

elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási javas-

latok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra; 

 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése; 

 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése; 

 Az emberiség jövője 

 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése; 

 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek feltárá-

sa; 



 

 

 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 
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erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség, fenn-

tartható fejlődés, egyenlőtlenség 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára 

fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját éle-

tében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt 

alkot róluk; 

 értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia 

elveit gyakorolja.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Világnézet és erkölcs 

 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása; 

 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni ér-

telmezése; 

 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média, 

a kortárs csoportok, a nevelők; 

 Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése; 

 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása; 
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erkölcs, értékrend, az élet tiszteletének elve, kereszténység 



 

 

8. évfolyam (heti 1 óra) 

 

Tematikai egység Órakeret 

Éntudat-Önismeret 6 

Család-Helyem a családban 7 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 

társas-lelkületi közösségekben 

6 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – he-

lyem a társadalomban 

5 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén érték-

rendjére 

6 

 36 

 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmé-

nyekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a 

helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat 

meg önmagáról; 

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 

szolgáló terveket készít; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma meg-

oldása érdekében képes önmaga motiválására; 

 célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány 

elemét; 

 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identi-

tás jellemzőit. 

 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; 

céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Önismeret 

 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata; 

 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal; 

 Saját identitás fogalmának bővítése; 

 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése; 



 

 

 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése; 

 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját 

értékrenddel való összevetése; 

 Önkifejezési módok gyakorlása. 

 Szükségletek és igények 

 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében; 

 Információforrások kritikus elemzése; 

 Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség, 

a lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és a 

fejlődés szempontjából; 

 Saját igények és szükségletek feltárása. 

 Célok és tervek 

 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, mun-

kamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben; 

 A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében; 

 A pozitív életszemlélet tudatosítása; 

 Néhány személyes életcél megfogalmazása. 

FOGALMAK 

önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, füg-

gés, alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 

 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmé-

nyeket okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a 

helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgál-

nak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyze-

tek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját sze-

repét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében bekö-

vetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és kö-

zösségi értékeket; 

 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Érzelmek és cselekvések hatása 



 

 

 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra hatás-

sal lehetnek; 

 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére; 

 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai érté-

kek szempontjából; 

 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban; 

 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a kapcsola-

tokban 

 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra; 

 A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket megfogalmazó 

kommunikáció gyakorlása; 

 Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az 

erre vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése. 

 Változások a családban 

 A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;  

 A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése, 

 A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi kapcsola-

tokban; 

 A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő vélemény- 

és érdekkonfliktusok azonosítása. 
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érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék, érték-

rend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok. 

 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségek-

ben  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következmé-

nyekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a 

helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoport-

normákat és a saját értékrendjét; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgál-

nak számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségek-

ben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját állás-

pontja mellett érvelni; 

  kölcsönös megértésre törekszik; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javas-

latokkal a konfliktusok megoldására; 



 

 

 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének leg-

jobban megfelelő feladatok vállalására; 

 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igé-

nyeire utaló jelzéseket; 

 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Felelősség egymásért 

 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése  

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási ja-

vaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy 

szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a virtuális térben 

is. 

 A kapcsolatok minősége 

 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai; 

 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek, el-

fogadás, tolerancia alapján; 

 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése; 

 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése. 

 A kapcsolatok megóvása 

 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek szem-

pontjából, megoldási stratégiák kidolgozása; 

 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok 

helyreállításában, 

FOGALMAK 

kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság, cse-

lekvés,  átélés, előítélet, elfogadás 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értéke-

ket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök je-

lentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közös-

ségmegtartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat 

vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoport-

normákat és a saját értékrendjét; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma meg-

oldása érdekében képes önmaga motiválására; 



 

 

 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet 

játszanak a saját életében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt 

alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módja-

it, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segít-

ségért; 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és ha-

tárait egyéni élethelyzeteiben; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tu-

domány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa 

kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 

fontos ezek megőrzése; 

     azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlé-

let meghatározó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Ma-

gyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről; 

 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi 

kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban; 

 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző ember-

csoportok esetében; 

 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való 

részvétel lehetőségeit; 

 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti vé-

leményét a sztereotípiák és előítéletek hatásáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közösségek és identitás 

 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése; 

 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik meghatározó-

ja; 

 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása; 

 Különböző közösségek viszonyainak elemzése; 

 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása 

vagy hiánya a mindennapokban. 

 Értékek a társas együttműködésben; 

 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező 

értékek azonosítása; 

 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése; 

 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és 

társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról; 

 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról; 

  Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése; 

 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek megis-

merése; 

 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten; 



 

 

 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában; 

 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata; 

 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése. 

FOGALMAK 

nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn, 

büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média 

 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldá-

si javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére; 

 értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét; 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható 

fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése 

érdekében;  

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsola-

tos ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a techni-

kai fejlődés lehetőségeit, korlátait; 

 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszeny-

nyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai fel-

vetéseket; 

 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása ér-

dekében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Lehetőségek és egyenlőtlenségek 

 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az em-

beriség szintjén is; 

 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja; 

 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja; 

 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése. 

 Az ember és környezetének kölcsönhatása 

 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak 

elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási javas-

latok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra; 

 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése; 

 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése; 

 Az emberiség jövője 

 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése; 

 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek feltárá-

sa; 

 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 
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erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség, fenn-

tartható fejlődés, egyenlőtlenség 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára 

fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját éle-

tében; 

 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt 

alkot róluk; 

 értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit; 

 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 

 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 

 feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

 a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia 

elveit gyakorolja.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Világnézet és erkölcs 

 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása; 

 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni ér-

telmezése; 

 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média, 

a kortárs csoportok, a nevelők; 

 Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése; 

 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása; 

 A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése; 

 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében; 

 A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai 

kérdésben; 

 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok 

érdekében. 

 A vallások tanításai 

 A tízparancsolat megismerése; 

 A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;  

 Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek számára. 



 

 

FOGALMAK 

vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti 

szeretet, karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat 
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Angol nyelv tantárgy helyi tanterve 

5-6. évfolyamok számára 

 

 

Az 5–6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 64 

Public matters 23 

Topics concerning classroom activities 30 

Cross-curricular topics and activities 12 

English and language learning 18 

Intercultural topics 22 

Current topics 11 

Entertainment and playful learning 21 

Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 216 

 



 

 

 

5. évfolyam (heti 3 óra) 
 

Témakör neve Órakeret 

Personal topics and topics concerning immediate environment 

and nature (család, otthon, ünnepek, hobbi, társadalmi kapcsola-

tok, állatok, természet, természetvédelem, természeti jelenségek, 

kultúra) 

32 

Public matters (szabadidő, szórakozás, utazás, kultúra) 13 

Topics concerning classroom activities (iskola, nyelvtanulás, 

hagyományok) 

15 

Cross-curricular topics and activities (projektek) 6 

English and language learning (nyelvtanulási készségek 

fejlesztése) 

6 

Intercultural topics (országismeret) 10 

Current topics (időjárás, sport) 7 

Entertainment and playful learning (nyelvi játékok, projektek, 

online tanulás) 

11 

Gaining and sharing knowledge (projektek, kiselőadások) 8 

Összes óraszám: 108 

 

 

6. évfolyam (heti 3 óra) 
 

Témakör neve óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environ-

ment and nature 

( család, ház, ház részei, ünnepek, hobby, barátok, állatok, nö-

vények, természet, város, környezetvédelem, természeti jelen-

ségek) 

32 

Public matters 

(foglalkozások, hobby, utazás, turiszika, útbaigazítás, tájékozó-

dás, kulturális események, szórakozás) 

10 

Topics concerning classroom activities 

( iskola, iskolai tárgyak, iskolai élet, tanulás, délutáni 

elfoglaltságok, iskolai fesztiválok) 

15 

Cross-curricular topics and activities 

(Project munka, országismeret, társasjáték készítése, kultúra, 

zene, történelem) 

6 



 

 

 

English and language learning 

(nyelvtanulás, nyelvek, kiejtés, helyesírás gyakorlása, nyelvtani 

struktura megértése) 

12 

Intercultural topics 

(Az Egyesült Királyság megismerése, angol iskolarendszer, 

angol hagyományok, angol ünnepek a családban, angol időjá-

rás, angol étkezési szokások, ételek, UK országrészei) 

12 

Current topics 

(hazai és nemzetközi aktuális hírek célnyelven, project munka) 

4 

Entertainment and playful learning 

(szórakozás és játékos nyelvtanulás, szórakoztató tartalmak 

megismerése a célnyelven, irodalom, film, társasjáték) 

10 

Gaining and sharing knowledge 

(információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel, informá-

ció megszerzése, tudatos felhasználása) 

7 

Összes óraszám: 108 

 

 

7. évfolyam (heti 3 óra) 
 

Témakör neve Órakeret 

Personal topics and topics concerning immediate environment and 

nature 

(ismerősök, rokonok, közvetlen környezet, a ház részei, bútorok, eszkö-

zök, ünnepek, hobbik, társadalmi kapcsolatok, települések, állatok, növé-

nyek, természet, természetvédelem, állatvédelem, állattartás, természeti 

jelenségek, fenntarthatóság) 

32 

Public matters 

(közigazgatás, szolgáltatások, turizmus, kulturális és közintézmények, ét-

termek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, a városi és vidéki 

élet helyszínei, kulturális események, különböző szórakozási formák, 

idegenvezetés, utazás, hobbik) 

7 

Topics concerning classroom activities 

(iskolai személyzet, oktatási intézmények, tanszerek, délutáni foglalkozá-

sok, tanórán kívüli foglalkozások, iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanu-

lásra, iskolai rendezvények, iskolai hagyományok, hagyományőrzés, tár-

sadalmi események, tantárgyak, ismeretek, nyelvtanulási célok, szakmai 

orientáció) 

12 

Cross-curricular topics and activities 

(más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása cél-

nyelven) 

7 

English and language learning 

(nyelvek, nyelvi készségek, nyelvtanulás, a célnyelvre jellemző standard-

hoz közelítő kiejtés használata, a célnyelvi betű- és jelkészlet következe-

tes alkalmazása, nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák) 

7 



 

 

Intercultural topics 

(kulturális jellemzők, szokások, ünnepek, országismeret, látnivalók) 
13 

Current topics 

(hazai és nemzetközi aktuális hírek a célnyelven) 
7 

Entertainment  

(szórakozás és játékos nyelvtanulás, szórakoztató tartalmak megismerése 

a célnyelven, irodalom, film, társasjáték) 

12 

Gaining and sharing knowledge 

(információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel, információ meg-

szerzése, tudatos felhasználása) 

11 

Összesen: 108 

 

 

8. évfolyam (heti 4 óra) 
Témakör neve Óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environ-

ment and nature (család, otthon, étkezés, idő, időjárás, 

öltözködés, barátok, természet, állatok, környezetvédelem, 

egészséges életmód) 

 

40 

Public matters (bevásárlás, iskola, ünnepek, múltunk és 

jövőnk) 

 

10 

Topics concerning classroom activities (órarend, udvariasság, 

csapatmunka, páros gyakorlatok) 

 

12 

Cross-curricular topics and activities (kultúra és országis-

meret, városok, tudomány, technika, zene, művészetek) 

 

20 

English and language learning (kommunikáció, fantázia és 

valóság, utazás) 

 

10 

Intercultural topics (ünnepek, hagyományok, szokások) 

 

15 

Current topics (hírek, internet, közösségi média) 

 

15 

Entertainment (szabadidő, szórakozás, sport) 

 

12 

Gaining and sharing knowledge (projektek) 

 

10 

Összes óraszám: 144 

 



 

 

 

Az élő idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 

az 5–8. évfolyamok számára 
 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesz-

tése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait el-

érni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartal-

mi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és ál-

landó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen 

nyelven is ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátítás-

ról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának 

megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul 

az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli 

feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni. 

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelv-

tanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a 

tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatos-

sággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi isme-

reteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a 

szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szer-

kezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 

tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fej-

lesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális 

tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevé-

kenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon 

keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szö-

veget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból 

javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig haszno-

sul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értéke-

lésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül 

az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folya-

mat aktív résztvevőivé teszi. 

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondo-



 

 

latait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, in-

formációt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyel-

ven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, 

párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását szemé-

lyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel. 

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitá-

lis eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezé-

seit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogas-

sa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felis-

merni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgo-

zott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információ-

szerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fej-

leszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszo-

nyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kul-

túrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jel-

legű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló élet-

korának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi fela-

dat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik 

a munkavállalásra. 

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan élet-

korának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fej-

lődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 

szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbá-

lis elemekkel segítve történik. 

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információ-

gyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, 

felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 

nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli 

kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az 

időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a 



 

 

tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékeny-

ségekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően kommunikál az 

élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a ta-

nulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek 

elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg 

olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé 

és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli 

nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. 

A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen 

nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, in-

ternetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást. 

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen 

nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé 

válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja 

saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi or-

szágokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, 

melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú 

tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazni-

uk kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, 

valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik 

a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erő-

södjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási 

stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen 

használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját 

hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi 

szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható 

tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját 

tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen 

megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 

melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe 

ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam 

végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja 

az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási terü-

leteken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfele-

lő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazá-

sok), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, 

mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudás-

megosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát. 



 

 

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy koopera-

tív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfele-

lően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási 

eredmények, a fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré csoportosít-

va jelennek meg. Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra 

kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket az 5-6. évfolyamra, valamint 

a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott 

nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoz-

nak, az előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől 

vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de eleme-

ik tára szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és mé-

lyülnek a kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a tudásmegosztás-

sal és ismeretszerzéssel kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként megjelennek a közéleti és 

aktuális témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek, témák feldolgozása révén 

az osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését segítik elő. A személyes, 

környezeti, közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak 

többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. 

Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, 

melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A 

motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanu-

lók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e 

a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), 

érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e 

(pl. játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és 

ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező érvé-

nyűek. 



 

 

 

Élő idegen nyelv: Angol 

Helyi tanterv az angol tantárgy számára 

5–8. évfolyam 
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íród-

tak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelmé-

nyeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozó-

an. 

5-6. évfolyam 
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra 

motiváltan érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenn-

tartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a 

tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyomá-

nyos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a 

jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a 

stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos 

munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének megfelelő, tevékenységközpontú, sok 

esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg. 

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 

ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton 

volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megneve-

zett készségek továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szö-

vegértés mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés 

készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus 

szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre 

nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő kommunikáció és szövegértés 

is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s 

az ott szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb 

és árnyaltabb feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi 

cselekvőképessége: egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommu-

nikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek 

egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A 

nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de törekedni kell arra, 

hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati helyzetek 

megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre tudatosan építsünk. 

Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és 

nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre moti-

váltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megis-

merkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján, és 6. osztály végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakö-

rök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák ke-

rültek meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épül-

nek. 



 

 

Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 

morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I‟m 

OK.) 

 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You‟re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What‟s your name? My name is Peter. How old are 

you? I‟m 10. Where are you from? I‟m from Budapest. When‟s your birthday? On 4th 

July. What‟s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a 

pet? Yes, a cat. No, I haven‟t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. 

No, I haven‟t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What‟s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I‟m fine, thanks. I‟m OK.)  

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I‟m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That‟s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 

Happy Easter!) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don‟t. What do you 

think? I think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don‟t. What‟s 

your opinion about …? I think …) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It‟s …/ It‟s big and comfortable. What‟s ... in English? What‟s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven‟t. Yes, I do. No, I 

don‟t.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don‟t know. I have no idea.) 

 nem értés megfogalmazása (I don‟t understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for 

me?) 

 alapvető érzések kifejezése (I‟m cold. I‟m hungry. I‟m happy/sad/angry.) 

 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like 

…) 

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. 

Sorry, I can‟t.) 

 javaslat és arra reagálás (Let‟s go to the cinema., Good idea. Would you like to come 

to the cinema? Yes, sure.) 

 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can‟t. I‟d 

like to invite you to my party.) 



 

 

 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, 

thank you. Thank you.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read 

the text, please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű ki-

fejezések példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ‟to be‟ létige (I‟m … I‟m not … Are you …? Is he …? 

Who is he? What‟s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for 

breakfast. I don‟t like cheese. Do you play tennis?) 

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? 

I‟m not listening. I‟m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ‟to be‟ létige (I was … I wasn‟t ... Were you …? Was 

he…? Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn‟t see the film. Did you visit Joe?) 

 jövő idejűség kifejezése: ‟going to‟ (I‟m going to be a doctor. It‟s going to rain.) 

 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don‟t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

 birtoklás: birtokos névmások és ‟s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe‟s 

brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, 

third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I‟ve 

got a lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? 

I‟ve got a lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (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), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o‟clock, on 

Monday, It‟s eight.  It‟s quarter to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom‟s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

 modalitás: ‟can‟, ‟must‟ segédige (I can/can‟t swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, 

those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, 

them…), some/any (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.), határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartal-

mazó célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tar-

talmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót foly-

tat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Az 5–6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environ-

ment and nature 

64 

Public matters 23 

Topics concerning classroom activities 30 

Cross-curricular topics and activities 12 

English and language learning 18 

Intercultural topics 22 

Current topics 11 

Entertainment and playful learning 21 

Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 216 

 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

5. évfolyam (heti 3 óra) 

Témakör neve Órakeret 

Personal topics and topics concerning immediate environ-

ment and nature (család, otthon, ünnepek, hobbi, társadalmi 

kapcsolatok, állatok, természet, természetvédelem, természeti 

jelenségek, kultúra) 

32 

Public matters (szabadidő, szórakozás, utazás, kultúra) 13 

Topics concerning classroom activities (iskola, nyelvtanulás, 

hagyományok) 

15 

Cross-curricular topics and activities (projektek) 6 

English and language learning (nyelvtanulási készségek 

fejlesztése) 

6 

Intercultural topics (országismeret) 10 

Current topics (időjárás, sport) 7 

Entertainment and playful learning (nyelvi játékok, pro-

jektek, online tanulás) 

11 

Gaining and sharing knowledge (projektek,  kiselőadások) 8 

Összes óraszám: 108 

 



 

 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

ÓRAKERET: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert 

nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközök-

kel; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfe-

lelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerő-

sök, rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 

részei, bútorok, háztartási eszközök 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hob-

bik 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 



 

 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a termé-

szet, a város és a vidék 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ter-

mészetvédelem, állatvédelem 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT): 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése: 

o ‟Ez vagyok én‟ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 

o „A családom‟ 

o „Háziállatom‟, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szoká-

saik stb.) 

o „Okosház‟ 

− projektmunka csoportban:  

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc film-

jeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− csoportos internetes kutató munka: ‟Families around the world‟ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: „Napirendem‟+ családtag napirendje, szabadideje 

− internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése: 

o „Házi kedvencek a csoportunkban‟, 

o  „Különóráink és hobbijaink‟ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: My hero‟s/actor‟s life and lifestyle 

− Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRAKERET: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 



 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tar-

talmazó célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tar-

talmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a köz-

életben és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket 

officer, tourist) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasz-

nálva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása): 

o ‟What do you know about…?‟ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, 

Tokio, Jazz music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni. 

o ‟What can you find‟ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your 

home town stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni. 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése 

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 

ÓRAKERET: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitá-

lis alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy betű-

zését kéri. 



 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljai-

nak megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat cél-

jainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestü-

let (school staff) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

afternoon activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, social events, hagyomány őrzés (keeping traditions) 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás 

(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets) 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok 

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban 

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlí-

tása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook/poszter: (‟kiállítás‟ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása 

- kérdőív készítése: 

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat: 



 

 

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját fel-

használni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven? 

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ‟Use of English‟ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelmények-

ből  

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

ÓRAKERET: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életko-

rának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− internetes kutató- és projektmunka: 

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel) 

− egyéni projektmunka: 

o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 

o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…‟ (rivers in Hungary, hills near Budapest, 

towns in England, lakes in Hungary, cities in America stb…) 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRAKERET: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemek-

ben; 



 

 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és be-

fejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages) 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek fel-

ismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: 

o memóriafogas 

o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás – pl. ‟gapfill‟ munkalappal 

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő be-

számoló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt: 

o társasjáték készítése pl. ‟Use the word‟ (minden kockán egy szó, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le) 

− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− játékos diktálási feladatok 

o ‟Running dictation‟ 

o ‟Chinese whispers‟ 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRAKERET: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető ha-

zai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o angol nyaralási szokások 

o angol időjárás 

o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 

o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, 

alapvető tudnivalók  

− projektmunka csoportban (plakát készítése):  

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel il-

lusztrálva –hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, hagyo-

mányok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRAKERET: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka:  



 

 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjté-

se) 

o  képaláírások megfogalmazása 

o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték: 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning 

ÓRAKERET: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ‟Találd ki, ki va-

gyok‟, Barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 

− projektmunka, prezentáció: 

o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 

bemutatása 

− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése 

− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

ÓRAKERET: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű véle-

ményekkel hozzászólásokkal 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  

− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 



 

 

 

Az 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra (heti 3 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environ-

ment and nature 

( család, ház, ház részei, ünnepek, hobby, barátok, állatok, nö-

vények, természet, város, környezetvédelem, természeti jelen-

ségek) 

32 

Public matters 

(foglalkozások, hobby, utazás, turiszika, útbaigazítás, tájékozó-

dás, kulturális események, szórakozás) 

10 

Topics concerning classroom activities 

( iskola, iskolai tárgyak, iskolai élet, tanulás, délutáni 

elfoglaltságok, iskolai fesztiválok) 

15 

Cross-curricular topics and activities 

(Project munka, országismeret, társasjáték készítése, kultúra, 

zene, történelem) 

6 

English and language learning 

(nyelvtanulás, nyelvek, kiejtés, helyesírás gyakorlása, nyelvtani 

struktura megértése) 

12 

Intercultural topics 

(Az Egyesült Királyság megismerése, angol iskolarendszer, 

angol hagyományok, angol ünnepek a családban, angol időjá-

rás, angol étkezési szokások, ételek, UK országrészei) 

12 

Current topics 

(hazai és nemzetközi aktuális hírek célnyelven, project munka) 

4 

Entertainment and playful learning 

(szórakozás és játékos nyelvtanulás, szórakoztató tartalmak 

megismerése a célnyelven, irodalom, film, társasjáték) 

10 

Gaining and sharing knowledge 

(információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel, informá-

ció megszerzése, tudatos felhasználása) 

7 

Összes óraszám: 108 



 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfo-

galmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elége-

detlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás ré-

szei, bútorok, háztartási eszközök 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet, 

a város és a vidék 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: termé-

szetvédelem, állatvédelem 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti je-

lenségek (natural phenomena) 



 

 

Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT): 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése: 

o ‟Ez vagyok én‟ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 

o „A családom‟ 

o „Háziállatom‟, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szoká-

saik stb.) 

o „Okosház‟ 

− projektmunka csoportban: 

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc film-

jeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− csoportos internetes kutató munka: ‟Families around the world‟ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: „Napirendem‟+ családtag napirendje, szabadideje 

− internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése: 

o „Házi kedvencek a csoportunkban‟, 

o  „Különóráink és hobbijaink‟ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: My hero‟s/actor‟s life and lifestyle 

− Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Public matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 



 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalma-

zó célnyelvi szöveget; 

a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartal-

mazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat 

a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben 

és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket officer, 

tourist) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasz-

nálva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása): 

o ‟What do you know about…?‟ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, 

Tokio, Jazz music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni. 

o ‟What can you find‟ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your 

home town stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni. 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása 

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése 

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 



 

 

 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tar-

tozó témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alap-

ján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segít-

séggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a ta-

nult nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló törté-

netet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület 

(school staff) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 

language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

social events, hagyomány őrzés (keeping traditions) 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás 

(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets) 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fej-

lesztő tevékenységek során. 



 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok 

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban 

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlí-

tása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook/poszter: (‟kiállítás‟ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása 

- kérdőív készítése: 

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat: 

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját fel-

használni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven? 

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ‟Use of English‟ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelmények-

ből 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy koo-

peratív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és ér-

deklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorá-

nak és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− internetes kutató- és projektmunka: 

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel) 

− egyéni projektmunka: 

o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 



 

 

o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…‟ (rivers in Hungary, hills near Budapest, 

towns in England, lakes in Hungary, cities in America stb…) 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kí-

vül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befeje-

zéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi kés-

zségek (language skills, language learning, languages) 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek felis-

merése 

Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: 

o memóriafogas 

o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás – pl. ‟gapfill‟ munkalappal 

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő be-

számoló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt: 

o társasjáték készítése pl. ‟Use the word‟ (minden kockán egy szó, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le) 

− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− játékos diktálási feladatok 

o ‟Running dictation‟ 

o ‟Chinese whispers‟ 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 



 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o angol nyaralási szokások 

o angol időjárás 

o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 

o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, 

alapvető tudnivalók 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): 

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel il-

lusztrálva –hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, hagyo-

mányok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi leg-

főbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka: 



 

 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjté-

se) 

o  képaláírások megfogalmazása 

o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték: 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ‟Találd ki, ki va-

gyok‟, Barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 

− projektmunka, prezentáció: 

o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 

bemutatása 

− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése 

− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy koo-

peratív munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű véle-

ményekkel hozzászólásokkal 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  

− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 



 

 

−  

7-8. évfolyam 

 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanu-

ló eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogal-

mazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy 

történjen, és lehetőség szerint vegye figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. 

A 7. évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a 

nyelvtani ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert 

nyelvi eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyze-

tekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és 

kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud 

az élő idegen nyelven. 

Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7. évfolyamon a szövegértés további fej-

lesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani isme-

retek közvetítése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy hangsúlyt kap a 

felfedező tanulás, melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre bővülő 

tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, valamint a nyelvi 

eszközök jelentését és szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve nyelv-

használati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az önálló nyelv-

tanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy mindezeket más tanulási területeken is al-

kalmazza kompetenciái további fejlesztésére. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a nyelvta-

nuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal kapcsolatos ismere-

teit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő 

digitális műfajok főbb jellemzőit is. 

A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a 

jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben 

lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját 

erősítik továbbá a változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári visz-

szajelzések és megerősítések, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen 

bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a nyelvtanulót kö-

rülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő 

témák gyakran összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a 

nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg szű-

kebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A té-

makörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról 

megszerzett ismereteire, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismeretekre. Ezek elmélyí-

tését segítik, ha a tanulók többször találkoznak angol nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, 

olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol nyelven közvetítenek, vagy amelyek an-

gol nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel foglalkoznak. A tartalmak meghatáro-

zásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe kell venni a 7. évfolyamon idegen 

nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni különbségeket is. Fokozott erőfeszí-

tésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció a továbbtanulás, illetve pályavá-

lasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók tudják, hogy bármilyen szakmai 

és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket ezek elérésében. Min-



 

 

dez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő nyelvórai tevékenységekkel és a tanu-

lók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal érhető el. 

Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A cél az, 

hogy segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett 

nyelvtudását művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattartás-

ra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi helyzeteken kívüli, 

életszerű szituációk eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és országismereti téma-

körökben), valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített projektek segíthetik e 

cél megvalósítását. Ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül, így a nyelv-

tanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is fejlessze mind 

hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül. 

A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER sze-

rinti A2 nyelvi szintet. 

 

A 7-8. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák 

a következők: 

Angol nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What‟s your favourite subject? 

It‟s maths.) 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What‟s the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That‟s OK. Don‟t worry about it. It 

doesn‟t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.) 

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,) 

— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don‟t. What‟s your 

opinion? In my opinion…, What do you think about …? I think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it‟s…) 

— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can 

understand French. I am unable to ride a horse.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to 

…) 

— lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.) 

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don‟t worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a 

rest? I‟d like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It‟s great. It‟s a good idea. It‟s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It‟s …, It‟s made of …, It‟s used for ...) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand 

me? Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think of 

that? How do you feel about it? Great!  I‟m glad to hear that. I‟m so pleased that…, 



 

 

Good for you. 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 kifejezése (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 kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.) 

— meghívás és arra reagálás (I‟d like to invite you to my party. Thank you, I‟m happy to 

come.) 

— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the 

boss here? Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What‟s your opinion? How do you feel 

about it? I agree. I don‟t agree. I don‟t think so.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will 

probably come.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven‟t finished it yet.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn‟t see the film. Did you visit Joe?) 

— jövő idejűség kifejezése: ‟will‟ (When will you be fourteen? I‟ll help you.) 

— felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let‟s go.) 

— birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) 

— birtoklás kifejezése múlt időben: ‟have‟ (I didn‟t have many friends at school.) 

— birtoklás kifejezése jövő időben: ‟have‟ (At the age of 25 I will have a car.) 

— időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

— időbeli viszonyok: ‟already‟, ‟yet‟, ‟just‟ (I have already read it.  He has not finished it 

yet. She has just entered the room.) 

— minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is the most 

intelligent of all. Tom‟s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.) 

— modalitás: engedélykérés ‟could‟, ‟may‟ segédigékkel (Can/could/may I join you?) 

— modalitás: tanácsadás ‟should/shouldn‟t‟ segédigével (You should ask her.) 

— modalitás: kötelezettség kifejezése ‟have to‟ segédigével (Did you have to be there?) 

— modalitás: tiltás kifejezése ‟mustn‟t‟ segédigével (You mustn‟t smoke here.) 

— szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)  

— feltételesség kifejezése (We‟ll stay at home if it rains.) 

— függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don‟t know where he 

lives., Tell him to stop it.) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

— az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

— az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

— az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót foly-

tat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 



 

 

A 7. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra (heti 3 óra) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Órakeret 

Personal topics and topics concerning immediate environment and 

nature 

(ismerősök, rokonok, közvetlen környezet, a ház részei, bútorok, eszkö-

zök, ünnepek, hobbik, társadalmi kapcsolatok, települések, állatok, növé-

nyek, természet, természetvédelem, állatvédelem, állattartás, természeti 

jelenségek, fenntarthatóság) 

32 

Public matters 

(közigazgatás, szolgáltatások, turizmus, kulturális és közintézmények, ét-

termek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, a városi és vidéki 

élet helyszínei, kulturális események, különböző szórakozási formák, 

idegenvezetés, utazás, hobbik) 

7 

Topics concerning classroom activities 

(iskolai személyzet, oktatási intézmények, tanszerek, délutáni foglalkozá-

sok, tanórán kívüli foglalkozások, iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanu-

lásra, iskolai rendezvények, iskolai hagyományok, hagyományőrzés, tár-

sadalmi események, tantárgyak, ismeretek, nyelvtanulási célok, szakmai 

orientáció) 

12 

Cross-curricular topics and activities 

(más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása cél-

nyelven) 

7 

English and language learning 

(nyelvek, nyelvi készségek, nyelvtanulás, a célnyelvre jellemző standard-

hoz közelítő kiejtés használata, a célnyelvi betű- és jelkészlet következe-

tes alkalmazása, nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák) 

7 

Intercultural topics 

(kulturális jellemzők, szokások, ünnepek, országismeret, látnivalók) 
13 

Current topics 

(hazai és nemzetközi aktuális hírek a célnyelven) 
7 

Entertainment  

(szórakozás és játékos nyelvtanulás, szórakoztató tartalmak megismerése 

a célnyelven, irodalom, film, társasjáték) 

12 

Gaining and sharing knowledge 

(információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel, információ meg-

szerzése, tudatos felhasználása) 

11 

Összesen: 108 

 

 



 

 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi esz-

közökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfe-

lelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel,. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfe-

lelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerő-

sök (acquaintances), rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 



 

 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social rela-

tions 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: termé-

szet, települések (settlements) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ter-

mészetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg, (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása  

− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o lakóhelyünkön, otthonunkban 

o az iskolában 

o városunkban 

o okos eszközökkel 

− szóbeli mini-prezentáció: 

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

− internetes kutatás: 

o meddig élnek a különböző kis-kedvencek, illetve egyéb állatok? 

o környezetszennyezési problémák 

o időjárás okozta katasztrófák 

− levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről 

− kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése: 

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték: 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

 

TÉMAKÖR: Public matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szöve-

gekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 



 

 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartal-

mát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a köz-

igazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil servi-

ce), tourists, etc. 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a 

városi és vidéki élet helyszínei) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: köz-

igazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet? 

o gyors étteremben 

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ‟I‟m a Budapest/London tourist guide‟ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− projektmunka csoportban: 

o rövid útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/beszámoló/társasjáték készítése: 

o lakóhelyem 

o hazánk múltja 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása 

− Vitafórum: 

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: 

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 



 

 

 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásá-

ba; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban in-

terakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: 

és/de/vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitá-

lis alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat cél-

jainak megfelelően alkalmazza. 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular 

activities),  iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities 

for language learning/use of language), school festivals, school traditions, school 

events 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

o különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként 

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- scrapbook/poszter készítése: 

o mit szerettem az iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése: 

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni? 

- csoportos társasjáték készítése: 

o a különböző tantárgyakról 

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját fel-

használni? 

- órai feladatok 

o történetfeldolgozása (pl. igaz/hamis‟ mondatokkal) 

o történet átalakítás (pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása 

- Iskolai versenyek: 



 

 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok se-

gítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ‟Use of English‟ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből 



 

 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorá-

nak és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete 

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, Da-

vid Copperfield) 

− csoportos projekt: 

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, tör-

ténelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat. 

 A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, 

szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és be-

fejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivaló-

jának lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján kikövetkez-

teti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− közös popzenehallgatás 

− filmnézés a célnyelven 

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− ‟osztálykönyvtár‟ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta 

az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− csoportos projekt: 

o társasjáték készítése: ‟Use the expression‟ (minden kockán egy szófordulat, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really 

enjoy doing…/One way I am different from everyone else…/My friend knows 

how to…/I think English classes are…/One animal I wouldn‟t want to 

be…/stb. 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal 



 

 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyel-

ven. 



 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális ku-

tatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (‟cats‟ vs ‟dogs‟?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban 

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról 

− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődé-

sének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfe-

lelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 



 

 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-

mények értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

 szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő té-

mákban 

 projektmunka: 

 iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Entertainment 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy is-

kolán kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt. 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka és bemutató: 

o saját szórakozási szokások 

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül 



 

 

o kedvenc kulturális élményem 

− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés angolul 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ‟csoportchat‟: 

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus, digi-

tális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használ-

ja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából 

scrapbook, poszter készítése, prezentáció 

 



 

 

 

A 8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra (heti 4 óra) 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environ-

ment and nature (család, otthon, étkezés, idő, időjárás, 

öltözködés, barátok, természet, állatok, környezetvédelem, 

egészséges életmód) 

 

40 

Public matters (bevásárlás, iskola, ünnepek, múltunk és 

jövőnk) 

 

10 

Topics concerning classroom activities (órarend, udvariasság, 

csapatmunka, páros gyakorlatok) 

 

12 

Cross-curricular topics and activities (kultúra és országis-

meret, városok, tudomány, technika, zene, művészetek) 

 

20 

English and language learning (kommunikáció, fantázia és 

valóság, utazás) 

 

10 

Intercultural topics (ünnepek, hagyományok, szokások) 

 

15 

Current topics (hírek, internet, közösségi média) 

 

15 

Entertainment (szabadidő, szórakozás, sport) 

 

12 

Gaining and sharing knowledge (projektek) 

 

10 

Összes óraszám: 144 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 



 

 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi esz-

közökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfe-

lelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfe-

lelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerő-

sök (acquaintances), rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social rela-

tions 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: termé-

szet, települések (settlements) 



 

 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ter-

mészetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg, (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása 

− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o lakóhelyünkön, otthonunkban 

o az iskolában 

o városunkban 

o okos eszközökkel 

− szóbeli mini-prezentáció: 

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

− internetes kutatás: 

o meddig élnek a különböző kis-kedvencek, illetve egyéb állatok? 

o környezetszennyezési problémák 

o időjárás okozta katasztrófák 

− levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről 

− kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése: 

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték: 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szöve-

gekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartal-

mát; 



 

 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a köz-

igazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil servi-

ce), tourists, etc. 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a 

városi és vidéki élet helyszínei) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: köz-

igazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information, 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet? 

o gyors étteremben 

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ‟I‟m a Budapest/London tourist guide‟ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− projektmunka csoportban: 

o rövid útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/beszámoló/társasjáték készítése: 

o lakóhelyem 

o hazánk múltja 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása 

− Vitafórum: 

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  



 

 

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásá-

ba; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban in-

terakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: 

és/de/vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitá-

lis alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során. 



 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat cél-

jainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular 

activities), iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities 

for language learning/use of language), school festivals, school traditions, school 

events 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

o különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként 

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- scrapbook/poszter készítése: 

o mit szerettem az iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése: 

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?  

- csoportos társasjáték készítése: 

o a különböző tantárgyakról  



 

 

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját fel-

használni? 

- órai feladatok 

o történetfeldolgozása (pl. igaz/hamis‟ mondatokkal) 

o történet átalakítás (pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása 

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok se-

gítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ‟Use of English‟ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorá-

nak és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete 

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 



 

 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, Da-

vid Copperfield) 

− csoportos projekt: 

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, tör-

ténelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat. 

 A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, 

szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és be-

fejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivaló-

jának lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján kikövetkez-

teti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− közös popzenehallgatás 

− filmnézés a célnyelven 



 

 

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− ‟osztálykönyvtár‟ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta 

az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− csoportos projekt: 

o társasjáték készítése: ‟Use the expression‟ (minden kockán egy szófordulat, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really 

enjoy doing…/One way I am different from everyone else…/My friend knows 

how to…/I think English classes are…/One animal I wouldn‟t want to 

be…/stb. 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyel-

ven. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális ku-

tatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.) 



 

 

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (‟cats‟ vs ‟dogs‟?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban 

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról 

− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődé-

sének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfe-

lelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-

mények értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

 szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő té-

mákban 

 projektmunka: 

 iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 



 

 

 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy is-

kolán kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt. 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka és bemutató: 

o saját szórakozási szokások 

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül 

o kedvenc kulturális élményem 

− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés angolul 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ‟csoportchat‟: 



 

 

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus, digi-

tális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használ-

ja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából 

scrapbook, poszter készítése, prezentáció 
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Német nyelv tantárgy helyi tanterve 

az 5–8. évfolyamok számára 

5. évfolyam (heti 3 óra) 

 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Kannst du inline skaten? • Was gibt es im Fernsehen? • Im Zoo 

• Unser Geburtstagskalender • Ich möchte dich einladen 

•Laterne, Laterne • Prosit Neujahr! • Zum Muttertag 

21 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen 

Lebens 
 

Ich möchte dich einladen • Das ist für dich  

 

7 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
 

Was macht ihr in der Schule?  

 

6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Im Zoo • Tierische Rekorde • Fantasietiere  

 

11 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
 

Phonetik-Übungen in jeder Lektion  

 

9 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 
 

Laterne, Laterne • Prosit Neujahr! • Zum Muttertag  

 

2 

Aktuelle Themen 
 

Laterne, Laterne • Prosit Neujahr! • Zum Muttertag 

1 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 
 

Kannst du inline skaten? • Was gibt es im Fernsehen? • 

Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion  

 

29 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
bei jedem behandelten Themenkreis 

 

22 

Összes óraszám: 108 

6. évfolyam (heti 3 óra) 

 
Témakör neve Javasolt óraszám 



 

 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Tinas Kleidung • Im Kleidergeschäft • Mir tut der Kopf weh • 

Gesund leben • Tina hat sich wehgetan • Wohin fährst du in 

Urlaub? •Erntedankfest • Advent, Advent • Walpurgisnacht  

 

33 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen 

Lebens 
 

Im Kleidergeschäft • Die Nachbarn von Familie Weigel  

 

12 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

 

3 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Wie ist das Wetter heute? • Gesund leben • Wie gut kennst du 

die EU?  

 

10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
 

Wie gut kennst du die EU? • Phonetik-Übungen in jeder 

Lektion  

 

11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 
 

Erntedankfest • Advent, Advent • Walpurgisnacht  

 

1 

Aktuelle Themen 
 

Erntedankfest • Advent, Advent • Walpurgisnacht  

 

2 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 
 

Wohin fährst du in Urlaub? • Spielerische Aktivitäten in jeder 

Lektion  

 

18 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 

bei jedem behandelten Themenkreis  

 

18 

Összes óraszám: 108 

 

 

7. évfolyam (heti 3 óra) 

 
Témakörök  Óraszám 



 

 

 Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

 (Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, unmittelbare Umgebung, mein 

Wohnort, Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegen-

stände) 

 Ordnung muss sein! • Unsere Clique • Nationalfeiertage (Deutschland, 

Österreich, die Schweiz) 

20 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens  

(Restaurants, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, 

Stadt und Land, kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Weg-

beschreibung, Auskunft geben)Wo ist denn hier? • Am besten mit dem Bus  

24 

 Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

 (Angestellte in der Schule, Mittel des Lernens) 

 Wir machen eine Klassenfahrt 

6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

(Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása 

célnyelven) Wie war es damals? • Es war einmal • Nationalfeiertage 

(Deutschland, Österreich, die Schweiz) 

12 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  

 (Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen) 

 Phonetik-Übungen in jeder Lektion 

6 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  

 (Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: mindennapi 

szokások, családon belüli szerepek és feladatmegosztás, ünnepek a család-

ban, viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés), állattartási szokások, nya-

ralási szokások, időjárás)Es war einmal • Tina engagiert sich • National-

feiertage (Deutschland, Österreich, die Schweiz) 

14 

Aktuelle Themen 

(Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és has-

ználata célnyelven) 

8 

 Unterhaltung 

 (Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése (irodalom, film, társasjáték)  

 Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 

9 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

(Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven) 

bei jedem behandelten Themenkreis 

9 

Összesen: 108 

 



 

 

 

8. évfolyam (heti 4 óra) 

8. osztály (heti 4 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

 Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt  

(soziale Beziehungen, Naturschutz, Tierschutz, Naturphänomene, Erhal-

tung der Natur, Nachhaltigkeit) 

Ich will Tennisspielerin werden • Was wirst du machen? • Was für ein Typ 

bist du? • Mode ist mehr als Kleidung • Verstehst du dich gut mit deinen 

Eltern? • Was tust du für die Umwelt? • Bist du ein Medienfreak? • Weltta-

ge (Der Weltraumforschungstag, Der Welttierschutztag, Der Welt-

Olympiatag) 

45 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

(Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, 

Touristen, Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte, Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Aus-

land) 

Tina engagiert sich 

 

6 

 Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

 (Bildungsinstitutionen, Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der 

Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenler-

nens außerhalb der Schule, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der 

Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege, Sprachkönnen und Sprach-

kenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung) 

 Ich will Tennisspielerin werden • Was wirst du machen? • Ich will meine 

Sprachkentnisse verbessern 

18 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

(Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása 

célnyelven. Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a 

témakörre jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tar-

talmakból) 

Was tust du für die Umwelt? • Tina engagiert sich • Welttage (Der Welt-

raumforschungstag, Der Welttierschutztag, Der Welt-Olympiatag)  

16 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  

 (Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen) 

Ich will meine Sprachkenntnisse verbessern • Phonetik-Übungen in jeder 

Lektion 

6 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  

 (iskolák jellemzői, napirend, a DACHL országok tájegységei, országrészei, a 

15 



 

 

DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek, híres helyek a közvetlen 

lakókörnyezetben) 

Tina engagiert sich • Welttage (Der Weltraumforschungstag, Der Welttier-

schutztag, Der Welt-Olympiatag) 

Aktuelle Themen  

(Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven) 

 

10 

 Unterhaltung  

 (Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára) 

 Bist du ein Medienfreak? • Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 

16 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

 (A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, 

tudatos felhasználása) 

bei jedem behandelten Themenkreis 

12 

Összesen: 144 

 



 

 

 

Az élő idegen nyelv tantárgy kerettanterve 

az 5–8. évfolyamok számára 
 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesz-

tése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait el-

érni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartal-

mi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és ál-

landó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen 

nyelven is ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátítás-

ról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának 

megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul 

az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli 

feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelv-

tanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a 

tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatos-

sággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi isme-

reteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a 

szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szer-

kezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 

tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fej-

lesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális 

tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevé-

kenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon 

keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szö-

veget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból 

javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 



 

 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig haszno-

sul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értéke-

lésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül 

az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folya-

mat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondo-

latait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, in-

formációt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyel-

ven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, 

párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását szemé-

lyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitá-

lis eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezé-

seit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogas-

sa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felis-

merni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgo-

zott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információ-

szerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fej-

leszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszo-

nyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kul-

túrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jel-

legű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló élet-

korának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi fela-

dat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik 

a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan élet-

korának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fej-

lődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 



 

 

szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbá-

lis elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információ-

gyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, 

felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 

nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli 

kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az 

időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékeny-

ségekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően kommunikál az 

élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a ta-

nulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek 

elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg 

olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé 

és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli 

nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. 

A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen 

nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, in-

ternetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen 

nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé 

válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja 

saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi or-

szágokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, 

melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú 

tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazni-

uk kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, 

valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik 

a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erő-

södjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási 

stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen 

használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját 

hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi 

szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható 

tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját 

tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen 

megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 



 

 

melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe 

ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam 

végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja 

az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási terü-

leteken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfele-

lő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazá-

sok), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, 

mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudás-

megosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy koopera-

tív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfele-

lően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási 

eredmények, a fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré csoportosít-

va jelennek meg. Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra 

kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket az 5-6. évfolyamra, valamint 

a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott 

nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoz-

nak, az előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől 

vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de eleme-

ik tára szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és mé-

lyülnek a kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a tudásmegosztás-

sal és ismeretszerzéssel kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként megjelennek a közéleti és 

aktuális témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek, témák feldolgozása révén 

az osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését segítik elő. A személyes, 



 

 

környezeti, közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak 

többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik.  

Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, 

melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A 

motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanu-

lók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e 

a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), 

érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e 

(pl. játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és 

ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező érvé-

nyűek. 



 

 

 

5-6. évfolyam 
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra 

motiváltan érkezik a tanuló. Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenn-

tartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a 

tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyomá-

nyos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a 

jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos az 

oldott hangulatú nyelvórai tanulási környezet kialakítása, amelyben a tanuló változatos mun-

kaformákban számára releváns, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos fela-

datokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal a tanuló továbbra is szövegkörnyezetbe 

illeszkedve ismerkedik meg. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvi helyze-

teken és nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megje-

lennek. A Nat-ban megnevezett készségek fejlesztése integráltan történik; ám a beszédkészség 

és a hallott szövegértés készségei mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás és kom-

munikáció, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló 

érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a 

tanulási szakaszban egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő 

kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4. évfolyamon már megismert témakörökkel és tartalmakkal 

találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve ismereteit tovább bővíti. A témakörök 

egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása és a komplexebb szövegtípusok révén fejlődik a 

tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre összetettebb tartalmak megértésére és kommunikációs 

célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: a közéleti és aktuális témák, me-

lyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, illetve közéleti tartalmakat dolgozzák fel, 

másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelv-

órán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de 

törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós nyelv-

használati szituációk megélésére, illetve a tanuló tanórán kívül szerzett ismereteire tudatosan 

kell építeni. Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló 

nyitottságát, toleranciáját a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek-

kel, illetve kultúrájukkal szemben. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre moti-

váltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb nyelvhasználatra törekszik. Miután meg-

ismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján, s a 6. évfolyam végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakö-

rök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák ke-

rültek meghatározásra, melyek az előző évfolyamra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

 

Német nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 

példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten 

Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 



 

 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich 

wohne in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst 

du in den Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht‟s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht 

so gut.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Alles Gute! Viel Spaß!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist 

nicht gut. Das finde ich toll.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das 

ist schön.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den 

Text.) 

 kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

Német nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ‟sein‟ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele 

Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den 

Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch 

auf.), 

 felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 



 

 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyi-

ség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, 

nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), név-

mások (das, ich) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartal-

mazó célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tar-

talmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót foly-

tat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 



 

 

 

Az 5. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Kannst du inline skaten? • Was gibt es im Fernsehen? • Im Zoo 

• Unser Geburtstagskalender • Ich möchte dich einladen 

•Laterne, Laterne • Prosit Neujahr! • Zum Muttertag  
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Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen 

Lebens 
 

Ich möchte dich einladen • Das ist für dich  

 

 

7 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
 

Was macht ihr in der Schule?  

 

6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Im Zoo • Tierische Rekorde • Fantasietiere  

 

11 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
 

Phonetik-Übungen in jeder Lektion  

 

9 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 
 

Laterne, Laterne • Prosit Neujahr! • Zum Muttertag  

 

2 

Aktuelle Themen 
 

Laterne, Laterne • Prosit Neujahr! • Zum Muttertag 

 

1 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 
 

Kannst du inline skaten? • Was gibt es im Fernsehen? • 

Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion  

 

29 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 

bei jedem behandelten Themenkreis  

 

22 

Összes óraszám: 108 



 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die 

unmittelbare Umgebung, das Zuhause, die Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die 

Natur, Wetter 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 



 

 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció):  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  

 ‟Ez vagyok én‟ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

 „A családom‟ 

 „Háziállatom‟, Milyen állatot szeretnék? (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szo-

kásaik stb.) 

 „Okosház‟  

− projektmunka csoportban: 

 ‟Ezek vagyunk mi‟ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

 csoportos internetes kutató munka: ‟Családok a nagyvilágban‟ képek gyűjtése, 

azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

 makett készítése: A mi házunk, Álomházam, Lakóhelyünk 

− szóbeli mini-prezentációk: „Napirendem‟; családtag napirendje, szabadidő 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 „Házi kedvencek a csoportunkban‟  

  „Különóráink és hobbijaink‟ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler) 

− szerepjátékok: 

 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és családjáról 

 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 



 

 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, 

Auskunft geben 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft 

geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasz-

nálva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

 Lakóhelyem bemutatása 

 ‟Mit tudsz róla?‟ (Hold, Csendes-óceán, Tokió, krokodilok, Jazz zene stb.) 

egyszerű válasszal lehet továbblépni 

 ‟Mondj egy nevezetességet a megadott helyszínen a továbblépéshez!‟ (Bécs-

ben, Berlinben, Budapesten, lakóhelyeden stb.) 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország bemutatása  

− kvízjáték a célnyelvi országokról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: leggyakoribb szórakozási formák a csoport-

ban (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 



 

 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitá-

lis alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok 

ismétlését vagy betűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljai-

nak megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat cél-

jainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  



 

 

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlí-

tása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook / poszter készítése (‟kiállítás‟ az osztályterem falain): 

 iskolánk bemutatása  

 kedvenc tanárom bemutatása  

 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése és szóbeli összesítése:  

 kedvenc tantárgyak  

 ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját fel-

használni? 

 mit csinál az ideális nyelvtanuló? 

- Iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

 verslánc – egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életko-

rának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− internetes kutató- és projektmunka: településem történetének, földrajzának, élővilágá-

nak bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy vizuális eszközökkel) 

− egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy 

 pl. földrajz – ‟Nevezz meg hármat!‟ (Magyarország folyói, budai hegyek, ma-

gyarországi tavak, német városok stb…) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  9 óra 



 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemek-

ben;  

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és be-

fejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, tanulókártyák, tanulási típusok, nyelvta-

nulási stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszá-

moló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt: társasjáték készítése pl. ‟Használd a szót!‟ (minden kockán egy szó, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

− keresztrejtvény készítése és megoldása 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− játékos diktálási feladatok 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető ha-

zai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselő-

adások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi események-

re vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert té-

mák alapján 



 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek 

gyűjtése), képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kér-

dések segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  29 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szóra-

kozás és játékos nyelvtanulás céljára  

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage téma-

körben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok, 

ország-város, ‟Találd ki, ki vagyok‟, barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 

− projektmunka, prezentáció:  

 kedvenc dalom/együttesem/filmem/könyvem/színészem/játékom/animációs film-

szereplő bemutatása 

− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

−  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 



 

 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata  

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− scrapbook / poszter készítése  

− prezentáció 



 

 

 

 

Az 6. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
 

Tinas Kleidung • Im Kleidergeschäft • Mir tut der Kopf weh • 

Gesund leben • Tina hat sich wehgetan • Wohin fährst du in 

Urlaub? •Erntedankfest • Advent, Advent • Walpurgisnacht  

 

33 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen 

Lebens 
 

Im Kleidergeschäft • Die Nachbarn von Familie Weigel  

 

12 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

 

3 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
 

Wie ist das Wetter heute? • Gesund leben • Wie gut kennst du 

die EU?  

 

10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
 

Wie gut kennst du die EU? • Phonetik-Übungen in jeder 

Lektion  

 

11 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 
 

Erntedankfest • Advent, Advent • Walpurgisnacht  

 

1 

Aktuelle Themen 
 

Erntedankfest • Advent, Advent • Walpurgisnacht  

 

2 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 
 

Wohin fährst du in Urlaub? • Spielerische Aktivitäten in jeder 

Lektion  

 

18 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
 

bei jedem behandelten Themenkreis  

 

18 

Összes óraszám: 108 



 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die 

unmittelbare Umgebung, das Zuhause, die Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die 

Natur, Wetter 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 



 

 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció):  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  

 ‟Ez vagyok én‟ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

 „A családom‟ 

 „Háziállatom‟, Milyen állatot szeretnék? (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szo-

kásaik stb.) 

 „Okosház‟  

− projektmunka csoportban: 

 ‟Ezek vagyunk mi‟ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

 csoportos internetes kutató munka: ‟Családok a nagyvilágban‟ képek gyűjtése, 

azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

 makett készítése: A mi házunk, Álomházam, Lakóhelyünk 

− szóbeli mini-prezentációk: „Napirendem‟; családtag napirendje, szabadidő 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 „Házi kedvencek a csoportunkban‟  

  „Különóráink és hobbijaink‟ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler) 

− szerepjátékok: 

 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és családjáról 

 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 



 

 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, 

Auskunft geben 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft 

geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasz-

nálva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

 Lakóhelyem bemutatása 

 ‟Mit tudsz róla?‟ (Hold, Csendes-óceán, Tokió, krokodilok, Jazz zene stb.) 

egyszerű válasszal lehet továbblépni 

 ‟Mondj egy nevezetességet a megadott helyszínen a továbblépéshez!‟ (Bécs-

ben, Berlinben, Budapesten, lakóhelyeden stb.) 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország bemutatása  

− kvízjáték a célnyelvi országokról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: leggyakoribb szórakozási formák a csoport-

ban (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 



 

 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitá-

lis alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok 

ismétlését vagy betűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljai-

nak megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat cél-

jainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 



 

 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlí-

tása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook / poszter készítése (‟kiállítás‟ az osztályterem falain): 

 iskolánk bemutatása  

 kedvenc tanárom bemutatása  

 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése és szóbeli összesítése:  

 kedvenc tantárgyak  

 ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját fel-

használni? 

 mit csinál az ideális nyelvtanuló? 

- Iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

 verslánc – egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életko-

rának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− internetes kutató- és projektmunka: településem történetének, földrajzának, élővilágá-

nak bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy vizuális eszközökkel) 

− egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy 

 pl. földrajz – ‟Nevezz meg hármat!‟ (Magyarország folyói, budai hegyek, ma-

gyarországi tavak, német városok stb…) 



 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemek-

ben;  

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és be-

fejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, tanulókártyák, tanulási típusok, nyelvta-

nulási stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszá-

moló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt: társasjáték készítése pl. ‟Használd a szót!‟ (minden kockán egy szó, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

− keresztrejtvény készítése és megoldása 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− játékos diktálási feladatok 



 

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető ha-

zai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselő-

adások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi események-

re vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert té-

mák alapján 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek 

gyűjtése), képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kér-

dések segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szóra-

kozás és játékos nyelvtanulás céljára  

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage téma-

körben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok, 

ország-város, ‟Találd ki, ki vagyok‟, barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 

− projektmunka, prezentáció:  

 kedvenc dalom/együttesem/filmem/könyvem/színészem/játékom/animációs film-

szereplő bemutatása 

− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása 



 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata  

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− scrapbook / poszter készítése  

− prezentáció 

 



 

 

 

7–8. évfolyam 
E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanu-

ló eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogal-

mazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy 

történjen, lehetőség szerint figyelembe véve a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 

7-8. évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a 

nyelvtani ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert 

nyelvi eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyze-

tekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és 

kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud 

az élő idegen nyelven. 

A német nyelv tanításának sajátossága 7-8. évfolyamon a szövegértés további fejlesztése, az 

autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani ismeretek közvetí-

tése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Ezzel kapcsolatban nagy hangsúlyt 

kap a felfedező tanulás, melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre 

bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, a nyelvi 

eszközök jelentését és a szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve nyelv-

használati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a diákot az önálló nyelvtanuló-

vá válásban és képessé teszik őt arra, hogy a stratégiákat más tanulási területeken is alkalmaz-

za kompetenciái további fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakaszban a tanuló egyre több 

szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal kapcsolatos ismereteit, és egyre in-

kább alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfaj-

ok főbb jellemzőit is. 

A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a 

jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben 

lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját 

erősítik továbbá a változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári visz-

szajelzések és megerősítések, a határozott céltudatos tanári attitűd, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen 

bővülnek, mélyebben és komplexebb módon kerülnek feldolgozásra, igazodva a diákot körül-

vevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő témák 

is összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a nyelvtanuló 

számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg szűkebb és tá-

gabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A témakörök 

feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról megszerzett 

tudására, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismereteire. Ezek elmélyítését segítik, ha 

a tanulók többször találkoznak német nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan beszá-

molókkal, melyek magyar híreket német nyelven közvetítenek, vagy amelyek német nyelven 

Magyarország országismereti jellemzőivel foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illet-

ve a témakörök feldolgozásánál figyelembe kell venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet tanu-

lóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szük-

ség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától 

függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók tudják, hogy bármilyen szakmai és személyes 

célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket ezek elérésében. Ez az egyéni kü-

lönbségekhez illeszkedő nyelvórai tevékenységekkel és a tanulók számára releváns nyelvórai 

és nyelvórán túli feladatokkal érhető el.  

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik 

a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó 



 

 

ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből 

nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikáció-

jukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek ta-

lálják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, 

versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a 

szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

Ebben a szakaszban csökken az osztálytermi vonatkozások súlya, a cél az, hogy segítsük a 

tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett nyelvtudást mű-

velődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok 

építésére, illetve szórakozásra használni életszerű szituációkban, osztálytermi helyzeteken 

kívül is (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és országismereti témakörökben és szituációk-

ban, valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás területeken). Mindebben segíti a tanulót az is, 

hogy ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül, így a nyelvtanuló arra is 

képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is fejlessze mind hagyományos, 

mind digitális csatornákon keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER szerinti A2 

szintet. 

 

A 7-8. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák a 

következők: 

Német nyelvi funkciók a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 

példák): 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir 

einen Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Nein, es tut mir leid.) 

Német nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue 

mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 



 

 

 birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), gehören 

(Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

 melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am 

schönsten.  

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch 

interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in, auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, 

zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? 

(nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte 

ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die 

Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe 

das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, 

sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, 

man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és 

vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 



 

 

 

7. évfolyam (heti 3 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

 Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt  

 (Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, unmittelbare Umgebung, mein 

Wohnort, Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegen-

stände) 

 Ordnung muss sein! • Unsere Clique • Nationalfeiertage (Deutschland, 

Österreich, die Schweiz) 

20 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens  

 

(Restaurants, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, 

Stadt und Land, kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Weg-

beschreibung, Auskunft geben) 

 

Wo ist denn hier? • Am besten mit dem Bus  

24 

 Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

 (Angestellte in der Schule, Mittel des Lernens) 

 Wir machen eine Klassenfahrt 

6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

 

(Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása 

célnyelven) 

 

Wie war es damals? • Es war einmal • Nationalfeiertage (Deutschland, 

Österreich, die Schweiz) 

12 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  

 (Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen) 

 Phonetik-Übungen in jeder Lektion 

6 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  

 (Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: mindennapi 

szokások, családon belüli szerepek és feladatmegosztás, ünnepek a család-

ban, viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés), állattartási szokások, nya-

ralási szokások, időjárás) 

 Es war einmal • Tina engagiert sich • Nationalfeiertage (Deutschland, 

Österreich, die Schweiz) 

14 

Aktuelle Themen  

 
8 



 

 

(Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és has-

ználata célnyelven) 

 Unterhaltung  

 (Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése (irodalom, film, társasjáték)  

 Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 

9 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

 

(Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven) 

 

bei jedem behandelten Themenkreis 
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Összesen: 108 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi esz-

közökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfe-

lelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 



 

 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Einrichtung 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban:  

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében lakóhelyünkön, 

otthonunkban, az iskolában, az utcán? 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása okoseszközökkel 

− szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− levélírás egy kellemes/kellemetlen élményről 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 családi szokások, hagyományok 

 környezetvédelem szűkebb környezetben 

− internetes kutatás: környezetszennyezési problémák, időjárás okozta katasztrófák 

− szerepjátékok: interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szöve-

gekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartal-

mát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, 

Auskunft geben. 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft 

geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)  

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− projektmunka csoportban: útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/társasjáték készítése, játszása:  

 lakóhelyem 

 hazánk múltja 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− vitafórum: városi és vidéki élet 

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése (írás- és beszédkészség fejlesztése): leggya-

koribb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, 

tánc, sport stb.) 



 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásá-

ba; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban in-

terakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, 

vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitá-

lis alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat cél-

jainak megfelelően alkalmazza.  



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

 a magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei 

 különleges iskolák Magyarországon és Németországban 

 iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 

 iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

 szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- scrapbook / poszter bemutató készítése: (esetleg ‟poszter kiállítás‟ az osztályterem fa-

lain) 

 iskolánk bemutatása  

 kedvenc tanárom bemutatása 

 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

 saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

 milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték: szókártyákból mondatalkotás – Melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni?  

- órai feladatok 

 történet feldolgozás ‟richtig-falsch‟ mondatokkal 

 történet átalakítás (Pl. más személyben, más időben) 

 képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 



 

 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

- iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok se-

gítségével elolvasni? 

 kiejtési verseny – megadott vers előadása 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorá-

nak és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka: témák, személyiségek bemutatása 

 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete 

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

− célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása, bemutatása 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl.: 

földrajz, történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 

 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és be-

fejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivaló-

jának lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven  

 írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

 a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

 filmjelenetekhez hangalámondás, feliratozás készítése 

− kedvenc videóm bemutatása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszá-

moló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt - társasjáték készítése: ‟Használd a kifejezést!‟ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 



 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyel-

ven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− a DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal hagyományos és digi-

tális kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 nyaralási szokások 

 időjárás 

 a DACHL országok tájegységei, országrészei 

 a DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl.: Martinstag) 



 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődé-

sének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfe-

lelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-

mények értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

 szalagcímek és cikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 projektmunka: iskolai híradó, híradó, időjárás-jelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy is-

kolán kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 



 

 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szóra-

kozás és játékos nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, prezentáció:  

 saját szórakozási szokások  

 szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

 kedvenc kulturális élmény bemutatása 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− naplóírás / e-mail írása németül 

− választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 



 

 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 



 

 

8. évfolyam (heti 4 óra) 

 

Témakörök  Óraszám 

 Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt  

(soziale Beziehungen, Naturschutz, Tierschutz, Naturphänomene, Erhal-

tung der Natur, Nachhaltigkeit) 

 

Ich will Tennisspielerin werden • Was wirst du machen? • Was für ein Typ 

bist du? • Mode ist mehr als Kleidung • Verstehst du dich gut mit deinen 

Eltern? • Was tust du für die Umwelt? • Bist du ein Medienfreak? • Weltta-

ge (Der Weltraumforschungstag, Der Welttierschutztag, Der Welt-

Olympiatag) 

45 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

 

(Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, 

Touristen, Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte, Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Aus-

land) 

 

Tina engagiert sich 

 

6 

 Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

 (Bildungsinstitutionen, Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in 

der Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens außerhalb der Schule, Verwendung von Fremdsprachen 

außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege, 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Kar-

riereorientierung) 

 Ich will Tennisspielerin werden • Was wirst du machen? • Ich will meine 

Sprachkentnisse verbessern 

 

18 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

 

(Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása 

célnyelven. Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a 

témakörre jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő tar-

talmakból) 

 

Was tust du für die Umwelt? • Tina engagiert sich • Welttage (Der Welt-

raumforschungstag, Der Welttierschutztag, Der Welt-Olympiatag)  

16 

 Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen  

 (Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen) 

6 



 

 

Ich will meine Sprachkenntnisse verbessern • Phonetik-Übungen in jeder 

Lektion 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen  

 (iskolák jellemzői, napirend, a DACHL országok tájegységei, országrészei, a 

DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek, híres helyek a közvetlen 

lakókörnyezetben) 

Tina engagiert sich • Welttage (Der Weltraumforschungstag, Der Welttier-

schutztag, Der Welt-Olympiatag) 

15 

Aktuelle Themen  

 

(Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása 

célnyelven) 

 

10 

 Unterhaltung  

 (Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhas-

ználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára) 

 Bist du ein Medienfreak? • Spielerische Aktivitäten in jeder Lektion 

 

16 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

 

 (A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megs-

zerzése, tudatos felhasználása) 

bei jedem behandelten Themenkreis 

12 

 144 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 



 

 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi esz-

közökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfe-

lelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségé-

vel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 



 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban:  

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében lakóhelyünkön, 

otthonunkban, az iskolában, az utcán? 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása okoseszközökkel 

− szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− levélírás egy kellemes/kellemetlen élményről 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 családi szokások, hagyományok 

 környezetvédelem szűkebb környezetben 

− internetes kutatás: környezetszennyezési problémák, időjárás okozta katasztrófák 

− szerepjátékok: interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szöve-

gekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartal-

mát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, 

Auskunft geben. 



 

 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft 

geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)  

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− projektmunka csoportban: útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/társasjáték készítése, játszása:  

 lakóhelyem 

 hazánk múltja 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− vitafórum: városi és vidéki élet 

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése (írás- és beszédkészség fejlesztése): leggya-

koribb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, 

tánc, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásá-

ba; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 



 

 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban in-

terakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, 

vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitá-

lis alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társai-

val közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat cél-

jainak megfelelően alkalmazza.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 



 

 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

 a magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei 

 különleges iskolák Magyarországon és Németországban 

 iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 

 iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

 szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- scrapbook / poszter bemutató készítése: (esetleg ‟poszter kiállítás‟ az osztályterem fa-

lain) 

 iskolánk bemutatása  

 kedvenc tanárom bemutatása 

 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

 saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

 milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték: szókártyákból mondatalkotás – Melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni?  

- órai feladatok 

 történet feldolgozás ‟richtig-falsch‟ mondatokkal 

 történet átalakítás (Pl. más személyben, más időben) 

 képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

- iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok se-

gítségével elolvasni? 

 kiejtési verseny – megadott vers előadása 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 



 

 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorá-

nak és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka: témák, személyiségek bemutatása 

 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete 

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

− célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása, bemutatása 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl.: 

földrajz, történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és be-

fejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivaló-

jának lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven  

 írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

 a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

 filmjelenetekhez hangalámondás, feliratozás készítése 

− kedvenc videóm bemutatása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszá-

moló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt - társasjáték készítése: ‟Használd a kifejezést!‟ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyel-

ven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− a DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal hagyományos és digi-

tális kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 iskolák jellemzői, napirend 



 

 

 tipikus ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 nyaralási szokások 

 időjárás 

 a DACHL országok tájegységei, országrészei 

 a DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl.: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődé-

sének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfe-

lelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és ese-

mények értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

 szalagcímek és cikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 projektmunka: iskolai híradó, híradó, időjárás-jelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

 



 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy is-

kolán kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kap-

csolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szóra-

kozás és játékos nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, prezentáció:  

 saját szórakozási szokások  

 szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

 kedvenc kulturális élmény bemutatása 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− naplóírás / e-mail írása németül 

− választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 



 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja való-

sítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 
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A 7. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Szabályjátékok, népi játékok 7 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánc-

cal) 

6 

Rögtönzés 5 

Saját történetek feldolgozása 5 

Műalkotások feldolgozása 3 

Dramaturgiai alapfogalmak 2 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 2 

Színházi műfajok, stílusok 2 

Színházi előadás megtekintése 4 

Összes óraszám: 36 



 

 

 

Dráma és színház 

7. évfolyam 
 

A dráma és színház 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 színház kreatív fo-

lyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és köny-

nyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai 

és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését szol-

gálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősíté-

séhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és iro-

dalom tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a művészeti 

ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészet-

tel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élmény-

ként jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle 

önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van lehető-

ség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen kitágítja. A 

kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak má-

sok véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a hét-

köznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus tartalom-

mal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus tevékenységek so-

rán a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és veszélyeket is, érvé-

nyesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális identitás meglétével 

vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával. 

Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek 

folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések megfo-

galmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a 

következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra tá-

maszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a 

szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív 

megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás fej-

lesztésében. 

Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának 

jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önérté-

kelés kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló 

munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konf-

liktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készsége-

ket sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását 

és kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 



 

 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innová-

ciós és vállalkozói kompetenciákat is. 

 

Témakör: Szabályjátékok, népi játékok 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit; 

 felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat; 

 tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire; 

 koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait; 

 értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó közreműkö-

dőjeként. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a hangmagasság-

váltásra épülő gyakorlatok) 

 A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése 

 Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új 

gyakorlatok megismerésével 

 A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire 

 Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok 

 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése 

 Csoportépítő játékok 

Fogalmak 

beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, hanglej-

tés, beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, koncentrá-

ció, lazítás, egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés 



 

 

 

Javasolt tevékenységek 

 A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-, 

hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok) 

 Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok egy-

szerű, könnyen tanulható szövegekkel 

 Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban kü-

lönféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával 

 Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az együtt-

működésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban  

 A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb gyakor-

latok 

 Az egész csoport együttműködését igénylő játékok 

Témakör: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát; 

 adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit; 

 felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a masz-

kot); 

 használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket; 

 felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben; 

 felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése 

 A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő alkalmazása 

 A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban 

 A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk) alkal-

mazása a dramatikus játékok során 

 A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben 

 Kommunikációs játékok 

 Interakciós játékok 

Fogalmak 

drámajáték, kommunikáció, interakció 

Javasolt tevékenységek 

 Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok 

 Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok 

 Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. némajá-

ték, számsorok, halandzsa) 

 Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a játéklehetősé-

gek kitágítására 



 

 

 

Témakör: Rögtönzés 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat; 

 felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 

 felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának tech-

nikáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése  

 A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása 

 Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével 

 Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában 

 A rögtönzés értelmezése, megvitatása 

 A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák alkalmazása 

Fogalmak 

szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása 

Javasolt tevékenységek 

 Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján 

 Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) építve 

 Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen történetre 

 Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal)  

 Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a szereplők cse-

lekvési lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata) 

 Rögtönzés a megismert kifejezési formák alkalmazásával 

Témakör: Saját történetek feldolgozása 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatívá-

it; 

 alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező) 

dramatikus feldolgozása 

 A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló dön-

tései alapján formai megoldások társítása 



 

 

 Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen válasz-

tott bábos, zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása 

 Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása 

Fogalmak 

forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet 

Javasolt tevékenységek 

 Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda) 

 Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában 

 Közös történetalkotás feszültségteli jelenetekre építve 

 Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása 

 A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere lehető-

ségeinek alkalmazása) 

 A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a belső 

hangok külön választása) 

 Távolítás más művészeti területek formanyelvének alkalmazásával 

Témakör: Műalkotások feldolgozása 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus 

tevékenységek révén; 

 felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatívá-

it. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő értel-

mezése 

 Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevé-

kenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs 

irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján) 

 Az irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek lehetséges megoldási alternatíváinak 

felismerése és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel 

 Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány felhasználásával 

 Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó, ipar-

művészet) játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése 



 

 

 

Fogalmak 

fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, tempó, 

harmónia, diszharmónia 

Javasolt tevékenységek 

 Ritmusjátékok a műelemzésben 

 Különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus 

tevékenységekkel történő megközelítése 

 Különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal 

 Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek fel-

használása különböző dramatikus tevékenységekben 

Témakör: Dramaturgiai alapfogalmak 

Javasolt óraszám: 2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, 

cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, viszonyok) felismerése és alkalmazása drama-

tikus játékok során 

 A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, cselekmény, esemény) felismerése és alkal-

mazása dramatikus játékok során 

 A dramatikus szituációk alapelemeinek (szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, probléma) 

felismerése és azonosítása 

Fogalmak 

szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény 

Javasolt tevékenységek 

 Szerepjátékok megadott dramaturgiai szerkezetekre 

 Közös történetépítés dramatikus eszközökkel 

 A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése 

Témakör: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

Javasolt óraszám: 2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét; 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadá-

sokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szöveg megjelenési formái a színpadon 

 A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése 



 

 

 A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.) 

 A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.) 

 Bábhasználat, bábszínház 

 Mozgás és tánc a színpadon 

Fogalmak 

dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, báb, maszk, árnyjáték 

 

Javasolt tevékenységek 

 Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek 

 Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során 

 Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal 

 Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos, maszkos, bábos tevé-

kenységekben 

 A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése – kis- és nagycsoportos formák-

ban és/vagy dramatikus tevékenységekben 

Témakör: Színházi műfajok, stílusok 

Javasolt óraszám: 2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadá-

sokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése 

 Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek alkalma-

zása saját játékokban 

 A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott előadá-

sokban 

 Egyszerűbb stílusgyakorlatok 

Fogalmak 

tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus 

Javasolt tevékenységek 

 A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel 

 A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és 

ennek megfigyelése színpadi munkában 

 Szöveges, mozgásos, bábos stílusgyakorlatok 

 Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és stílusokhoz 

 A színházi műfajok, stílusok értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dra-

matikus tevékenységekben 

 



 

 

Témakör: Színházi előadás megtekintése 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi a színházi kommunikáció erejét; 

 felismeri a színházi élmény fontosságát; 

 a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Előadástípusok és műfajok alapvető jellemzőinek felismerése 

 A tanár és a tanulók által közösen választott típusú és műfajú színházi előadás megtekinté-

se 

 A színházi kommunikáció erejének felfedezése 

 A színházi élmény fontosságának felismerése  

 Élmények megfogalmazása irányított beszélgetés keretében 

 Élmények feldolgozása dramatikus tevékenységformák segítségével 

 A színház közösségi feladatai, funkciói 

Fogalmak 

színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok 

Javasolt tevékenységek 

 A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos 

formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben 

 A színpad összetett hatásrendszerének vizsgálata 

 A szereplők és a történet színpadi ábrázolásának értelmezése 

 A színpadi térformáknak és használatuk következményeinek vizsgálata 

 A zene, a mozgás és a tánc színpadi szerepének, hatásának értelmezése 



 

 

 

HELYI TANTERV 
 

TESTNEVELÉS 

5-8. OSZTÁLY 
 

 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 
2020. szeptember 1.



 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

5. évfolyam 
 

1 Torna jellegű feladatmegoldások 23 óra 

2 Atlétika jellegű feladatmegoldások 23 óra 

3 Sportjáték        35 óra 

4 Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 17 óra 

5 Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 óra 

6 Úszás 36 óra 

7 Önvédelmi és küzdősportok 19 óra 

8 Helyi sajátosságok 10 óra 

 Összesen 180 óra 
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5. évfolyam 
 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, rela-

xáció 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok önálló végrehajtása. 

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térfor-

mák kialakításában. 

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartá-

sa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

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 végre-

hajtásánál. 

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok- térbeli alakzatok kialakítása. 

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kiala-

kításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvé-

tele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlat-

okban. Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület- és 

gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül, egyé-

nileg, párban valamint csoportban. Játékos gimnasztikai gya-

korlatsorok zenére. Játékos és határozott formájú gyakorlatok.. 

Határozott formájú szabadgyakorlati alapformájú 48 ütemű 

szabad-, társasgyakorlatok. Szabadgyakorlat füzér (68 gyakor-

lat) irányítva, vagy önállóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát tar-

talmazó, szabadgyakorlatok. Koordinációs képességfejlesztés  

szabadgyakorlatok folyamatos végrehajtásával, zenére is (rit-

musérzék, kinesztétikus differenciáló képesség). A testtartásért 

felelős izomcsoportok erősítése, nyújtása. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok. Koordinációt és fittséget fejlesztő szabály- valamint 

feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel. 

Matematika: számolás, tér-

beli tájékozódás, összeha-

sonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 



 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív hasz-

nálata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok. 

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból órán-

ként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5. osztályosok relaxációs gyakor-

latai, 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. 

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. 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltét-

elei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, 

egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisz-

tasága. Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és ba-

leset-megelőzés alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, szabad-, társasgyakorlat, bemelegítés, levezetés, képes-

ségfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs képességek, erősí-

tés, nyújtás, mobilizálás, prevenció, megelőzés, biomechanikailag helyes 

testtartás, relaxáció, fittség, edzettség, érzelem- és feszültségszabályozás, 

életmód, egészséges táplálkozás. 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

36 óra  

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek isme-

rete és betartása. 

Egy úszásnemben 25 méter biztonságos leúszása. 

A fejesugrás végrehajtása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az életvéde-

lemben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ. 
 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 

Új úszásnem: a gyorsúszás 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás kar-

tempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 

Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás köz-

ben; a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; a gyorsúszás kar-

tempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral – 

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt.  

Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben (nö-

vekvő időtartamban); fejesugrás. 

 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pontos 

végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő távolságra 

történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben. A gyorsasági 

állóképesség fejlesztése a gyorsúszás lábtempójának alkalmazásával 

rövidebb távon, ismétlésekkel, versenyszerűen, valamint versenyszerű 

úszással meghatározott távolságra. 

Játékok, versengések 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával és 

különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és váltóversenyek úszólappal, 

Természetismeret: 

közegellenállás, a 

víz tulajdonságai, 

felhajtóerő, víz és 

vízszennyezés;  

személyi higiénia, 

testápolás. 



 

 

egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. Versenyek mély vízben 

víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek talpas-, majd fejesugrással 

meghatározott távon, a tanult úszásnemekben. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gyakorla-

tok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkifejezé-

sek. 

A víz szervezetre gyakorolt hatásai. 

Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 

Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség növelésében. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 

A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai. 

Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség megőrzésében és 

az életvédelemben. 

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 

Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob állóké-

pesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások célsze-

rűen végrehajtva. 

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető műve-

letek tanulási szempontjainak ismerete. 

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 takti-

kai 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. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok. Lab-

davezetések: Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Hosszú- és rövid indulás. Megállások 1, 

2 leütés után, labdavezetésből, sarkazás.  Megállás, sarkazás. Átadá-

sok-átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás hely-

ben és mozgás közben. Páros lefutás. Kosárra dobások: Kosárra 

dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdaveze-

tésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdavezetésből. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás alaphely-

zetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő he-

lyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások stb A 

motoros képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fitt-

ség szervi megalapozásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya-

korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá-

lyokkal. 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 lab-

dához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosár-

érintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Felső ütőérintés: egyénileg és 

párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatá-

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: mec-

hanikai törvényszerűsé-

gek; az emberi szerve-

zet működése, energia-

nyerési folyamatok. 



 

 

sa, a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. 

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 tá-

madó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközé-

sek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások. A sáncolás, 

a laza és a szoros emberfogás technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvéte-

le állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel ál-

lásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással, ne-

hezített körülmények között is. Egy- és kétkezes átadások helyben 

és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, 

mellső, egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Labdaátvétel és 

-átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; átadások moz-

gás közben különböző irányba és távolságra; különleges labdaátadá-

si formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilé-

péssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendületszerzés után; 

passzív védővel szemben. Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. 

Ütközések oktatása. Indulócsel labda nélkül. 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 emberfo-

gással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó helyezkedé-

se. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a lab-

dát birtokló támadóval szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől 

való elszakadás. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 

Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. Lerohanások, rendezet-

len védelem elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (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 összehan-

golásának 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 együttműködésé-

vel, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban. Labdahúzogatás, -

görgetés; haladás közben. Labdavezetések külső és belső csüddel. 

Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával. 

Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan 

mozgás közben, ívelten növekvő távolságra. Labdalevétel: talppal, 

belsővel, csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele 

belsővel. Fejelés: előre, oldalra. Alapszerelés, megelőző szerelés, 

labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszer-

zés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfu-

tással és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendező-

dés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy 

és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás já-

tékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és for-

dulatokkal, labdával is; szökdelések-ugrások labda felhasználásával 

is; a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; gyorsindulások 

különböző helyzetből, labdával is).. 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 körül-

tekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó képes-



 

 

ségfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs ké-

pességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás bővíté-

sével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjá-

rási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű vég-

rehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segí-

tése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és egy-

szerű 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 maga-

tartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durva-

ság 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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fekte-

tett 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, labdahúzo-

gatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurí-

tás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra töre-

kedve történő végrehajtása. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö-

rülmények között. 



 

 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmé-

nyek 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 ere-

jére. 

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. Repülő és fokozó 

futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-en. Tartós futás a táv 

növelésével és a távnak megfelelő iram megválasztásával. 

 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamato-

san is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifu-

tásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 68 

lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugró-

versenyek. 

 

Dobások: 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Dobá-

sok és lökések különböző célba, különböző labdával. Kislabdahajítás 

célba és távolba nekifutással. 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség fej-

lesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése 

különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fej-

lesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és a távnak 

megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás képességé-

nek fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képes-

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, szén-

hidrátok, zsírok, álló-

képesség, erő, gyorsa-

ság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 



 

 

ség fejlesztése iramváltásos futással. A láb dinamikus erejének növe-

lése 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. Kislabdahajítóversenyek helyből és nekifutással. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A tartós futás technikájának optimalizálása, valamint az egyénhez 

igazított tartós futás sebességének kialakítása - a szabadidőben vég-

zett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü-

lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kap-

csolatos 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 feladatmegol-

dások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cse-

lekvésminták elsajátításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelé-

sére, egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó vál-

tás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és felug-

rás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

23 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 lábgya-

korlatok 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 feladatmegol-

dásokban. 

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt moto-

ros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgé-

konyságra, 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 mód-

szerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása. 

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a rend-

szeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a ver-

senysport 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 lemá-

szások, kúszások. Támlázások, különböző szereken. Mellső fekvőtá-

maszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások előre-hátra, sorozat-

ban is. Zsugorfejállás.. Fejállásból gurulóátfordulás előre. Fellendülés 

kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás. 

Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba.. Összefüggő talajgyakor-

lat. Keresztbe állított ugrószekrényen (23 rész): felguggolás és homo-

rított leugrás; zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás; Hosszába 

állított ugrószekrényen (23 rész): felguggolás és homorított leugrás; 

felguggolás és gurulóátfordulás előre; gurulóátfordulás előre ugró-

Természetismeret: az 

egyszerű gépek mű-

ködési törvényszerű-

ségei, forgatónyoma-

ték, lökőerő, reakció-

erő, hatásidő, egyen-

súly, tömeg, közép-

pont. 

 

Vizuális kultúra: re-

neszánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 



 

 

deszkáról történő elrugaszkodással; felguggolás és leguggolás, felgug-

golás és leterpesztés. Alacsony gerendán: felguggolás és homorított 

leugrás; felguggolás és terpesztéssel leugrás. Gerendán: támaszhelyze-

ten át, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: Változatos feladatok függősze-

reken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon füg-

gésben haladás oldalt,. Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, 

mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: függésben térd- és 

sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorlefüggés; lefüggés; 

Gyűrűn: hátsó függés; függésben lendület hátra, homorított leugrás, 

fellendülés lebegő függésbe. Lányoknak: lendületek előre-hátra; fel-

lendülés lebegőfüggésbe; zsugorlefüggés. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: Egyensúlyozó járások és játékos feladatok 

gerendán, ferde padon, fordulatokkal. Alacsony gerendán (lányoknak): 

érintőjárás, hármaslépés, fordulatokkal és szökdelésekkel is. Mérlegál-

lás. 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 végre-

hajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a törzs 

erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben vég-

zett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő talajgya-

korlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló össze-

állítása. Tehetséggondozás a torna sportágban tehetségesekkel verse-

nyeken való részvétellel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervrendszerek sokoldalú alkalmazkodásának elősegítése a torna 

jellegű feladatmegoldásokkal. A saját testtömeg mozgatásával, vala-

mint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal a test 

izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításá-

nak/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 gyakorlat-

elemek (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 láb-

lendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, fordulatok-

kal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. törzs-

mozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, térd-

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

emeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – különböző 

kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: 

térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, 

őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, indiánszökde-

lés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Ugrások: ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszug-

rás, 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, kör-

zések, áthajtások, dobások-elkapások, talajra ütések, pörgetések, kü-

lönböző irányokban és síkokban kötve egyszerű testtechnikai elemek-

kel. 

Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó ké-

pességek 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 mozgé-

konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, zsámoly-, 

rövidkötél-gyakorlatok. 

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros gyakorla-

tok 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 szökke-

néssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping leg 

curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés szökke-

néssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), haránt-

szökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépé-

sek magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-



 

 

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés 

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitap-

solása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., dupláz-

va. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport tapsol-

ja 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 képes-

ségfejlesztéssel 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 segítség-

nyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes végre-

hajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, lebonyolítá-

sával 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 tar-

tó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében be-

töltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelésé-

re és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület füg-

gésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, se-

gítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, terpesz-

ugrás, 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 

16 óra  

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játékte-

vékenységekben. 

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 tevékeny-

ségekben 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 körülmények-

hez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különfé-

le eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játé-

kok; labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovag-

lás, :, 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 

Természetismeret: időjá-

rási ismeretek, tájékozó-

dás, térképhasználat; gra-

vitáció, szabadesés, for-

gómozgás; az emberi 

szervezet működése. 



 

 

térkép követése tanári irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. Tá-

volságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat 

megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra tervezé-

se: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. Tájé-

kozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). Terepgya-

korlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó térképpel közö-

sen, majd kisebb csoportokban, futással. A tájékozódási ismeretek 

bővítése és rendszerezése. Önálló feladatmegoldást igénylő tevé-

kenységre történő felkészítés. 

 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfo-

gással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra (pa-

lánk 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 lécvé-

gek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés megta-

nulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, növekvő se-

bességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos csökkentésével. A 

támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott lendület; támasztott 

lendület kétoldali támasszal; völgylábas támasztott lendület. Boto-

zás 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 leraká-

sával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. Váltó-

verseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, mérkőzé-

sek. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi versenyek. Szla-

lom 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 tech-

nikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek. 

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal-

mazása. 

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egés-

zségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék tudato-

sítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, térképtípu-

sok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, hóekeívelés, 

párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió eluta-

sítása. 

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas-

sági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerü-

lésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek is-

meretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhat-

ják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti kultúrák. 



 

 

mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogás-

módok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, 

alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra kü-

lönböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán tör-

ténő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állás-

ban és mozgásban. Félvállas gurulás előre és hátra technikájának 

elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő végre-

hajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. Végrehajtás aka-

dályok felett (hasonfekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő 

társ(ak) felett, zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át). 

Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdő-

mozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és 

mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, 

tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok 

(szőnyegfelület esetén). A grundbirkózás és a dzsúdó 

alaptechnikáinak jártasságszintű elsajátításával, az erő 

összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók alaptudásának 

biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselke-

désminták kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerü-

lésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismere-

tek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű 

sportok elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 

tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai isme-

retek, testi és lelki har-

mónia. 



 

 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló 

párral. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács An-

tal. 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülé-

sére vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatko-

zó ismeretek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

5.osztály 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 képességfejlesztés-

re 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 megőrzé-

sében 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. 

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 támaszgya-

korlatokban – 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 kar-

gyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladás-

sal, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatele-

meinek bemutatása. 

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megkö-

zelítően helyes végrehajtása. 

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási meg-

oldások 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 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alap-

helyzetek, 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. Érzel-

mek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
helyi sajátosságok 

Órakeret 

+ 10 óra 

Előzetes tudás Az előző évfolyamok tananyagának biztos ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészséges életmódra való törekvés .Belső motiváció erősítése 

Hazafiságra nevelés. Aktív szabadidő eltöltése a szabadban. 

Esztétikus testkép kialakításának belső motivációjának erősítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egészséges Vásárhely Program 
– A mindennapos testedzés fontossága a gyerekek körében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Sportág-választó:- Városunkban működő sportegyesületek be-

mutatkozása, kevésbé ismert sportágak kipróbálásának lehetősége. A 

szabadidő aktív eltöltésére alterrnatívák felkínálása. A mindennapos 

mozgás öröme mellett a közösséghez tartozás előnyeinek hangsúlyozá-

sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az október 23-i megemlékezéshez kapcsolódó akadályverseny 

Tájékozódási képesség 

Ügyessség 

Csapatszellem kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: táp-

lálkozás 

Rajz, vizuális kultúra: 

esztétikai érzék 

Technika és életvitel: 

közlekedési ismeretek 

 

 

 

ének-zene: zenei stílu-

sok megismerése, 

ritmiikai érzék fejlesz-

tése. 

Általános ismeretek: 

tetséma fejlesztés, téri 

orientáció fejlesztése. 

Szövegértés: sportágak 

és neveik megismerte-

tése, rövidítések értel-

mezése, szaknyelv 

használata. 

ének-zene:kapcsolódó 

népdalok, katonadalok 

szövegértés:ismereta-

nyag felidézése 

általános ismeretek: 

tájékozódás  térben 

szociális kompetenciák  

együttműködés 

Hon-és népisme-

ret:történelmi emléke-

ink 

 

Természetismeret: év-



 

 

 

Műfüves pálya: 

Intézményünk környékén megtalálható sportlétesítmények megismer-

tetése, rendeltetésszerű használata. 

szakok változása, jel-

lemzőik. helyismeret,  

Technika és életvi-

tel:közlekedési szabá-

lyok megismerése,  

környezetvédelem 

Szövegértés: 

piktogrammok értel-

mezése,  

 

Kulcsfogalmak 
egészséges életmód, mindennapos testedzés,teljesítmény növelé-

se,szabadidő hasznos eltöltése, hazafiság 



 

 

 

6. évfolyam 
 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, rela-

xáció 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és 

azok 

önálló végrehajtása. 

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térfor-

mák kialakításában. 

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartá-

sa. 

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 végre-

hajtásánál. 

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 kiala-

kításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvé-

tele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. 

Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni- és társas szabadgyakorlat-

okban, szerek/kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal 

és versengésekkel is összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatok az ízület- és gerincvédelem szabályainak megfele-

lően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban valamint 

csoportban. Játékos gimnasztikai gyakorlatsorok zenére. Játé-

kos és határozott formájú gyakorlatok: szabad-, társas, szer- és 

kéziszergyakorlatok. Határozott formájú szabadgyakorlati alap-

formájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlat-

ok. Szabadgyakorlat füzér (68 gyakorlat) irányítva, vagy önál-

lóan, zenére is. 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alapállóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő egyszerű 24 alapformát tar-

Matematika: számolás, tér-

beli tájékozódás, összeha-

sonlítások. 

 

Környezetismeret: testünk, 

életműködéseink, az emberi 

szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 



 

 

talmazó, szabad-, szer- és kézigyakorlatok. Koordinációs ké-

pességfejlesztés kéziszergyakorlatok és szabadgyakorlatok fo-

lyamatos 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 sza-

bály- valamint feladatjátékok kooperatív- és versenyjelleggel. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális 

gyakorlatanyag. A testtartásért felelős izmok koncentratív hasz-

nálata. Légző- és lábboltozat erősítő gyakorlatok. 

A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlatanyagból órán-

ként 1 gyakorlat tanítása. . Az 5-6. osztályosok relaxációs gya-

korlatai,. 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 lebonyo-

lításában 

Egészségnevelési alapismeretek: Az egészséges élet alapfeltét-

elei (napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, 

egészséges táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisz-

tasága. Ismeretek a pubertással járó testi és lelki változásokról 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll, testtudat, 

a feszültségek feloldása. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és ba-

leset-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 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

36 óra  

Előzetes tudás 

Az uszoda rendszabályainak, baleset-megelőzési intézkedéseinek isme-

rete és betartása. 

Egy úszásnemben 50 méter biztonságos leúszása. 

A fejesugrás végrehajtása. 

A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alsó tagozatban tanult úszásnem technikájának javítása. 

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása. 

Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek megfelelő ritmus 

kialakításával, valamint folyamatos és távolságot növelő úszással. 

Az uszoda higiénés szabályainak betartása. 

Az úszás szerepének ismerete az egészséges életmódban és az életvéde-

lemben. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás óraszáma helyi feltételektől függ. 
 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 

 

Gyorsúszás lábtempó: siklás hason; gyorsúszás lábtempó korlátnál és 

önállóan eszközök felhasználásával is; gyorsúszás lábtempóval. 

Gyorsúszás kartempó: gyorsúszás kartempó járásban; gyorsúszás 

kartempó járásban egy karral végzett kartempóval; egykaros úszások 

gyorsúszásban. 

Gyorsúszás kar- és lábtempó összekötése. 

Gyorsúszás levegővétele: gyorsúszás levegővétel gyakorlása járás 

közben; a gyorsúszás levegővétele „hátrafordulással”; a gyorsúszás 

kartempó és a levegővétel összekapcsolása. 

Úszások a mélyvízben: gyorsúszás karral-lábbal; gyorsúszás karral – 

lábbal, hátrafordulásos levegővétellel; úszás szabadon. 

Rajtok: a hátúszó rajt előkészítő gyakorlatai, hátúszó rajt.  

Ugrások, merülések, taposások: beugrás és taposás a mélyvízben 

(növekvő időtartamban); fejesugrás. 

 

Képességfejlesztés 

A koordinációs képességek fejlesztése a technikai gyakorlatok pon-

tos végrehajtásával. Aerob állóképesség fejlesztése növekvő távol-

ságra történő taposással, és úszással a tanult úszásnemekben. A gyor-

sasági állóképesség fejlesztése a gyors-, illetve a hátúszás lábtempó-

jának alkalmazásával rövidebb távon, ismétlésekkel, versenyszerűen, 

valamint versenyszerű úszással meghatározott távolságra. 

Játékok, versengések 

Fogójátékok. Játékos, kooperatív vízbe ugrások; feladatok labdával 

és különböző eszközökkel. Egyéni, sor- és váltóversenyek 

úszólappal, egyéb eszközökkel. Víz-alámerülési versenyek. 

Versenyek mély vízben víz alatti feladatokkal. Úszóversenyek 

Természetismeret: kö-

zegellenállás, a víz 

tulajdonságai, felhajtó-

erő, víz és vízszennye-

zés; 

személyi higiénia, test-

ápolás. 



 

 

talpas-, majd fejesugrással meghatározott távon, a tanult 

úszásnemekben. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A bemelegítés vizes gyakorlatai; tartásjavító, prevenciós vízi gyakor-

latok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az úszásnemek és az úszásnemekkel összefüggő alapvető szakkife-

jezések. 

A víz szervezetre gyakorolt hatásai. 

Az aerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 

Az úszás szerepe, jelentősége az edzettség és a fittség növelésében. 

A vízben végezhető játékok balesetvédelmi és játékszabályai. 

A tanulás során alkalmazott úszóversenyek szabályai. 

Az uszoda és a fürdők higiénés szabályai. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az egészség megőrzésében 

és az életvédelemben. 

Bátorságra nevelés a mélyvízben történő gyakorlatokkal. 

Az önkontroll fejlesztése az önálló és tudatos tanulással. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úszásnem, levegővétel, taposás, fejesugrás, intenzív úszás, aerob állóké-

pesség, önkontroll, vízbiztonság, életvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív-, hely- és helyzetváltoztató mozgások célsze-

rűen végrehajtva. 

A manipulatív alapkészségek alapvető mozgásmintái és a vezető műve-

letek 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 takti-

kai 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. Lab-

davezetések: Magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és 

haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú- és 

rövid indulás. Megállások 1, 2 leütés után, labdavezetésből, sarka-

zás.  Megállás, sarkazás, önpasszból, ill. kapott labdával. Átadások-

átvételek: Kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és 

mozgás közben pattintva is. Páros-, hármas lefutás. Kosárra dobá-

sok: Kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütés-

ből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdaveze-

tésből, önpasszból, kapott labdával, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: Emberfogásos védekezés: Taposás alaphely-

zetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő he-

lyezkedése. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (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 megalapo-

zásához. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya-

korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá-

lyokkal. 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 lab-

dához. 

Labdás technikai gyakorlatok: Alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): Egyéni és páros gyakorlatok. Alsó 

egyenes nyitás: A nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosár-

érintés: Egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés össze-

kapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. Felső 

ütőérintés: egyénileg és párokban. 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 

 

Természetismeret: mec-

hanikai törvényszerűsé-

gek; az emberi szerve-

zet működése, energia-

nyerési folyamatok. 



 

 

Taktikai alapgyakorlatok: Nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás- 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásánál. 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatá-

sa, a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. Labda-

ütögetés 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 tá-

madó lábmunka; megindulás-megállás; felugrás-leérkezés, ütközé-

sek; cselek. Irányváltoztatások; cseles, megtévesztő mozgások; for-

dulatok labda nélkül. A sáncolás, a laza és a szoros emberfogás 

technikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: A labda fogása; guruló labda felvéte-

le állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel ál-

lásban és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással, ne-

hezített körülmények között is. Egy- és kétkezes átadások helyben 

és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, 

mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – kilépéssel). Lab-

daátvétel és -átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; 

átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; különle-

ges labdaátadási formák. Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: 

helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendület-

szerzés 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 kéz-

zel, lábbal; kidobás; 7 méteres védése. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1, 3.1 elleni játék. Védekezés emberfo-

gással és 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó helyezkedé-

se. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a lab-

dát birtokló támadóval szemben. Üres helyre helyezkedés, védőtől 

való elszakadás. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 

Helycsere labdaátadással, labdavezetéssel. Lerohanások, rendezet-

len védelem elleni játék. 

 

 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (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 összehan-



 

 

golásának 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 együttműködésé-

vel, négyszög, téglalap vagy rombusz alakzatban, átadások irányá-

nak megváltoztatásával. Labdahúzogatás, -görgetés; haladás köz-

ben, fordulatokkal is. Labdavezetések külső és belső csüddel, mind-

két lábbal, különböző alakzatban. Rúgás: belső csüddel, teljes csüd-

del, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegye-

ző irányból, oldalról és szemből érkező labdával. Átadások (passzo-

lások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, 

ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel: talp-

pal, belsővel, csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda 

átvétele belsővel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező 

labdával. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadá-

lyozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszer-

zés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfu-

tással és testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendező-

dés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2, 5:2 alkalmazása egy 

és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás já-

tékban. 

Kapusmunka: Alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és for-

dulatokkal, 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 játék-



 

 

elemekből 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 képessé-

gek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi meg-

alapozásához. 

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 körül-

tekintő végrehajtásával. Az életkori sajátosságokhoz igazodó képes-

ségfejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a koordinációs ké-

pességekre. A labdarúgás megszerettetésével és a játéktudás bővíté-

sével a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren különböző időjá-

rási viszonyok között végzett játéktevékenységgel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű vég-

rehajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segí-

tése érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

A sportjátékok elsajátítását kedvezően befolyásoló kondicionális és 

koordinációs képességek, valamint fejlesztésük alapismereti és egy-

szerű 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 maga-

tartás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durva-

ság 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. 

Kulcsfogalmak/ Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fekte-



 

 

fogalmak tett 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, labdahúzo-

gatás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurí-

tás-kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték, aranycsapat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

23 óra  

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra töre-

kedve történő végrehajtása, változó körülmények között. 

A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö-

rülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. 

A Kölyökatlétikával és/vagy a játékos feladatokkal kapcsolatos élmé-

nyek 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 ere-

jére. 

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, folyamato-

san is. Távolugrás guggoló vagy lépőtechnikával, 814 lépés nekifu-

tásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 68 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, szén-

hidrátok, zsírok, álló-

képesség, erő, gyorsa-

ság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 



 

 

lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; magasugró-

versenyek. 

 

Dobások: 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Dobá-

sok 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 fej-

lesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fejlesztése 

különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóképesség fej-

lesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és a távnak 

megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás képességé-

nek fejlesztése akadályfutásokkal. Kinesztétikus differenciáló képes-

ség fejlesztése iramváltásos futással. A láb dinamikus erejének növe-

lése 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 vég-

zett önálló gyakorlás elősegítése érdekében. A szabadidőben és kü-

lönböző terepen végzett tartós futások, kocogások előtti bemelegítő 

gyakorlatok elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tartós futás, a gazdaságos vágtamozgás és az irambeosztással kap-

csolatos 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 feladatmegol-

dások céljának és jelentőségének tisztázása az atlétikára jellemző cse-

lekvésminták elsajátításában. 



 

 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének emelé-

sére, egymás teljesítményének elismerése. 

Az aerob jellegű futások jelentősége az egészség megőrzésében. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltés a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, váltófutás, egykezes alsó vál-

tás, aerob állóképesség, futóiskolai gyakorlatok, irambeosztás, el- és felug-

rás, hajítás, lökés, edzettség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órake-

ret23 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 lábgya-

korlatok 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 feladatmegol-

dásokban. 

Igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására. 

Fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt moto-

ros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgé-

konyságra, 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 mód-

szerek/gyakorlatok megismerése. 

A balesetvédelmi ismeretek tudatos alkalmazása, az együttműködés az 

egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása. 

Érdeklődés kialakulása a torna jellegű feladatmegoldások iránt, a rend-

szeres fizikai aktivitás mozgásválasztékának bővítésére, illetve a ver-

senysport 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 lemá-

szások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző sze-

Természetismeret: az 

egyszerű gépek mű-

ködési törvényszerű-

ségei, forgatónyoma-

ték, lökőerő, reakció-



 

 

reken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordulások 

előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, 

sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fej-

állásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző 

testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kéz-

állásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyatt-

fekvésből emelés hídba. Tigrisbukfenc. Kézen átfordulás oldalt, mind-

két irányba. Összefüggő talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekré-

nyen (34 rész): felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati 

átugrás, guggoló átugrás; huszárugrás. Hosszába állított ugrószekré-

nyen (34 rész): felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gu-

rulóátfordulás előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő el-

rugaszkodással; 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 függősze-

reken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon füg-

gésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások. 

Kötélmászás, mászókulcsolással. Érintő magas gyűrűn fiúknak: füg-

gésben térd- és sarokemelések; alaplendület függésben; zsugorlefüg-

gés; 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: lendüle-

tek 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 végre-

hajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a törzs 

erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben vég-

zett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő talajgya-

korlat (fiúk-lányok), valamint gerendagyakorlat (lányok) önálló össze-

állítása, 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, vala-

mint a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatokkal a test 

izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás kialakításá-

nak/megtartásának biztosítása. A cselekvésbiztonság növelésével a 

mindennapi életben történő biztonságos cselekvések elősegítése. A 

erő, hatásidő, egyen-

súly, tömeg, közép-

pont. 

 

Vizuális kultúra: re-

neszánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése. 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak) 

Előkészítő mozgások: RG-re jellemző tartásos és mozgásos gyakorlat-

elemek (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 láb-

lendítéssel, térdemeléssel, sarokemeléssel; hajlított járás, különböző 

kar- és törzsmozgásokkal kombinálva, különböző irányba, fordulatok-

kal is. Ritmizált lépések: keringő-, ridalépés, zárt és nyitott 

hármaslépés, váltólépés egyszerű formái különböző kar-, ill. törzs-

mozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Futások: alapforma, térd-

emeléssel, sarokemeléssel, ollózó-, harántterpesztéssel – különböző 

kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. Szökdelések: 

térdemeléssel, sarokemeléssel, harántterpesztéssel, oldalterpesztéssel, 

őztartással, lábkeresztezéssel, fordulattal, galoppszökdelés, szökdelés 

őztartással, szökdelő hármaslépés, koppantó szökdelés, indiánszökde-

lés – különböző kar-, ill. törzsmozgásokkal, fordulatokkal kombinálva. 

Ugrások: ugrássorozatok, hajlított olló, olló, őz, hajlított őz, terpeszug-

rás, 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, kör-

zések, 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 ké-

pességek 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 mozgé-

konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, zsámoly-, 

rövidkötél-gyakorlatok. 

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával Páros gyakorla-

tok 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 szökke-

néssel (jumping knee lift), saroklendítés szökkenéssel (jumping leg 

curls), oldallendítés szökkenéssel (side kick), lábszárlendítés szökke-

néssel (flick kick), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse), haránt-

szökdelés (ski-run); 

Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel: egyszerű alaplépé-

sek magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása-

kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 

4x8 ütemű egyszerű koreográfia (basic); szimmetrikus koreográfia. 

Képességfejlesztés 

Ritmusképesség-fejlesztés: egyszerű közismert zene ütemének kitap-

solása minden ütemre, minden 1. ütemre, 1. és 5. ütemre stb., dupláz-

va. Csoportok különböző módon jelzik az ütemeket (1. csoport tapsol-

ja 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 képes-

ségfejlesztéssel 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 segítség-

nyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

A szenzitív életkorhoz igazított erőfejlesztő gyakorlatok helyes végre-

hajtására vonatkozó ismeretek. 

Osztálykeretben rendezett tornaversenyek rendezésével, lebonyolítá-

sával 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 tar-

tó kivitelezésének alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat végrehajtása következményeinek tudatosulása. 

Az aerob munkavégzés lényege, és az állóképesség fejlesztésében be-



 

 

töltött szerepe. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növelésé-

re és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

Az ellenjavallt, károsodásokat okozó gyakorlatok elkerülése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, huszárugrás, alaplendület füg-

gésben, zsugorlefüggés, lefüggés, lebegőfüggés, összefüggő gyakorlat, se-

gítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, pontozás. 

RG, hintajárás, keringőlépés, ridalépés, hármaslépés, olló, őzugrás, terpesz-

ugrás, 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 

16 óra 

Előzetes tudás 

Néhány szabadidős mozgásforma alaptechnikai elmeinek végrehajtása 

és szabályainak ismerete. 

Az alternatív sportok sporteszközeinek biztonságos használata játékte-

vékenységekben. 

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 tevékeny-

ségekben 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 körülmények-

hez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok 

havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különfé-

le eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játé-

kok; labdás játékok különféle labdákkal ; falmászás; íjászat, lovag-

lás, :, 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. Tá-

volságmérési gyakorlatok. Városi túra tervezése és önálló feladat 

megoldása. Turista- és tájfutó térképek jelrendszere. Túra tervezé-

se: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb. Tájé-

kozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén). Terepgya-

korlatok – vezetővonal-követés gyakorlása tájfutó térképpel közö-

sen, majd kisebb csoportokban, futással. A tájékozódási ismeretek 

bővítése és rendszerezése. Önálló feladatmegoldást igénylő tevé-

kenységre történő felkészítés. 

 

Természetismeret: időjá-

rási ismeretek, tájékozó-

dás, térképhasználat; gra-

vitáció, szabadesés, for-

gómozgás; az emberi 

szervezet működése. 



 

 

Korcsolyázás 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfo-

gással és a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra (pa-

lánk 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 lécvé-

gek völgyirányba fordítása; lendület a hegy felé, a fékezés megta-

nulása. Hóekelendület. Hóekeívelések kapuk között, növekvő se-

bességgel, a lécek által bezárt szög fokozatos csökkentésével. A 

támasztás gyakorlása: hegylábas támasztott lendület; támasztott 

lendület kétoldali támasszal; völgylábas támasztott lendület. Boto-

zás 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 leraká-

sával. Hóekeívelések párokban, egymás mellett és mögött. Váltó-

verseny, egyéni és csapat célba dobó verseny koronggal, mérkőzé-

sek. Versenyek meghatározott távon. Ügyességi versenyek. Szla-

lom 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 tech-

nikailag helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A válsztott aktivitáshoz köthető baleset-elhárítási ismeretek. 

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal-

mazása. 



 

 

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egés-

zségre gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Az időjárásnak és a sportolási formának megfelelő öltözék tudato-

sítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

frizbi, korong, zóna, Spirit of Games, tájfutás, természetjárás, térképtípu-

sok, egyenes korcsolyázás, alpesi síelés, rézsút siklás, hóeke, hóekeívelés, 

párhuzamos lendület, sportszerűség, sí-KRESZ. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása. 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió eluta-

sítása. 

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas-

sági szint elérése. 

Az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerü-

lésének, a menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek is-

meretei. 

Annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhat-

ják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem 

Önvédelmi fogások: Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, 

mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás: Fogáskeresések állásban, megfogások és fogás-

módok (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, 

alaphelyzetek gyakorlása. Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra kü-

lönböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán tör-

ténő ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti kultúrák. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, anatómiai isme-

retek, testi és lelki har-

mónia. 



 

 

társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állás-

ban és mozgásban. Félvállas gurulás előre és hátra technikájának 

elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő végre-

hajtásig. Lépésből, futásból történő végrehajtás. Végrehajtás aka-

dályok felett (hasonfekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő 

társ(ak) felett, zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át). 

Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdő-

mozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és 

mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Játékok, versengések 

Küzdőjátékokat előkészítő érintéses feladatok és játékok. Húzások, 

tolások előkészítése páros küzdőjátékokkal. Földharcjátékok 

(szőnyegfelület esetén). A grundbirkózás és a dzsúdó 

alaptechnikáinak jártasságszintű elsajátításával, az erő 

összemérések megteremtése. A tehetséges tanulók alaptudásának 

biztosítása az iskolán kívüli versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos 

alapvető eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. Viselke-

désminták kialakítása veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerü-

lésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismere-

tek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű 

sportok elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 

tudatosítása. Az agresszió és az asszertivitás értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló 

párral. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács An-

tal. 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülé-

sére vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatko-

zó ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dzsúdó, önvédelmi technika, eséstechnika, állásküzdelem, fogáskeresés, 

fogásbontás, földharc, fair play, agresszió, asszertivitás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 
Természetes és nem természetes mozgásformák 



 

 

osztály végén A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztés-

re 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 megőrzé-

sében 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. 

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 támaszgya-

korlatokban – 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 kar-

gyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladás-

sal, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatele-

meinek bemutatása. 

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megkö-

zelítően helyes végrehajtása. 

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási meg-

oldások 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 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, 

különös tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alap-

helyzetek, 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. Érzel-

mek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
helyi sajátosságok 

Órakeret  

+ 10 óra 



 

 

Előzetes tudás Az előző évfolyamok tananyagának biztos ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészséges életmódra való törekvés .Belső motiváció erősítése 

Hazafiságra nevelés .Aktív szabadidő eltöltése a szabadban. 

Esztétikus testkép kialakításának belső motivációjának erősítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Egészséges Vásárhely Program 
– A mindennapos testedzés fontossága a gyerekek körében. 

 

 

 

 

 

Nagy Sportág-választó:- Városunkban működő sportegyesületek be-

mutatkozása, kevésbé ismert sportágak kipróbálásának lehetősége. A 

szabadidő aktív eltöltésére alterrnatívák felkínálása. A mindennapos 

mozgás öröme mellett a közösséghez tartozás előnyeinek hangsúlyozá-

sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az október 23-i megemlékezéshez kapcsolódó akadályverseny 

Tájékozódási képesség 

Ügyessség 

Csapatszellem kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műfüves pálya: 

Intézményünk környékén megtalálható sportlétesítmények megismer-

tetése, rendeltetésszerű használata. 

Természetismeret: táp-

lálkozás 

Rajz, vizuális kultúra: 

esztétikai érzék 

Technika és életvitel: 

közlekedési ismeretek 

 

ének-zene: zenei stílu-

sok megismerése, 

ritmiikai érzék fejlesz-

tése. 

Általános ismeretek: 

tetséma fejlesztés, téri 

orientáció fejlesztése. 

Szövegértés: sportágak 

és neveik megismerte-

tése, rövidítések értel-

mezése, szaknyelv 

használata. 

 

 

ének-zene:kapcsolódó 

népdalok, katonadalok 

szövegértés:ismereta-

nyag felidézése 

általános ismeretek: 

tájékozódás  térben 

szociális kompetenciák  

együttműködés 

Hon-és népisme-

ret:történelmi emléke-

ink 

 

Természetismeret: év-

szakok változása, jel-

lemzőik. helyismeret,  

Technika és életvi-

tel:közlekedési szabá-

lyok megismerése,  

környezetvédelem 

Szövegértés: 

piktogrammok értel-

mezése 



 

 

Kulcsfogalmak 
egészséges életmód, mindennapos testedzés,teljesítmény növelé-

se,szabadidő hasznos eltöltése, hazafiság 

 



 

 

 

7. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

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 térfor-

mák, 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 gyakorlat-

füzérrel. 

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. El-

lenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellen-

vonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

játékos feladatokkal és versengésekkel összekötve. Játékos és szabad-

gyakorlati alapformájú szabad-, társasgyakorlatok (pad-, bordásfal-, 

labda-, karika-, ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, álló-

képességet fejlesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet tartalma-

zó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gya-

korlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva. 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 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, életműködése-

ink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 



 

 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb dina-

mikus erejének növelése. 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 izomegyen-

súlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító eszkö-

zökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen 

ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gya-

korlatanyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén 

tréning, progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek végre-

hajtása. 

 

 

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 ellenja-

vallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az egészség-

megőrzésben. 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, egés-

zségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenjavallt 

gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, edz-

hetőség. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 

vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás végrehajtása 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 megőrzé-

sében és az életvédelemben. 

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a külön-

böző úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 

Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati ismere-

teinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása. 

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyorsúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő ritmusának 

kialakítása gyors és folyamatos úszással. 

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az időtartam nö-

velésével; úszás a választott úszásnemben ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

Hátúszás 

Feladatok háton: lebegés és siklás háton. 

Hátúszó lábtempó: hátúszó lábtempó úszólappal és labdával; siklás 

hátúszás lábtempó; hátúszás lábmunka önálló gyakorlása. 

Hátúszás kartempó: hátúszás kartempó – késleltetve; mélytartásból, 

majd magastartásból; egykaros hátúszás-kísérletek; levegővétel. 

Hátúszás kar- és lábtempó: hátúszás lábtempó, késleltetett kartempó; 

hátúszás kar- és lábtempó technikai gyakorlatai. 

 

Mellúszás 

Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az időtartam növe-

lésével; különböző feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; fejes-

ugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás időtarta-

mának növelésével; a medence alján elhelyezett tárgyak felhozatala. 

Fizika: közegellenállás, 

a víz tulajdonágai, fel-

hajtóerő, vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 



 

 

Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-, hát-, gyorsúszás) mélyvíz-

ben 50–200 m-en. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, vagy csak 

lábbal; társ kimentése egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: tornakarikán 

át, lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített izomzattal; kézállásba 

merüléssel a medence aljára. Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás”: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; gyorsúszások 

vízilabdás technikával jelzések kerülésével is; vízilabdás úszások 

labdavezetéssel; labdaátadások párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz 

nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult úszásnemek 

ritmusának, dinamikájának kialakításával, folyamatos úszással az 

úszás távjának növelésével. Az anaerob állóképesség fejlesztése 

rövid távok többszöri és erőteljes leúszásával. Koordinációs, 

kondicionális képességek fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos vízbe-

ugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabályokkal. Sor- és váltó-

versenyek különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek különböző távokon; 

„műugró” versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, prevenciós 

és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvénysze-

rűségek elemi ismeretei. 

Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és legsokoldalúbb 

testet igénybe vevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a vízfekvésre, 

technikajavító gyakorlatok és egyszerű módszerek. 

Az anaerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei. 

A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos technikai és sza-

bályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének bővítése. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az életvédelemben, az egés-

zséges életmódban. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 



 

 

Az úszás mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól független 

fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő úszóegyénisé-

gei, edzői. Az úszás kiemelkedő nemzetközi képviselői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hátúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 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 játé-

kokban 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 személyisé-

gei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása. 

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó sportjá-

ték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű alkalma-

zás elősegítésére. 



 

 

 

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 védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből kapott labdával. Megállás, sarkazás 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 védé-

se. Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést befejező és 

a még labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív védővel; létszámfö-

lényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni játékadogatóval. 

Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda nél-

küli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koordiná-

ciós képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A komplex képes-

ségfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozá-

sához. A kognitív képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativi-

tás, 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, körülte-

kintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sport-

szerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás biztosítá-

sával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai rekreációs 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 



 

 

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 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható tech-

nikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek. Ütközések. Sáncolás hely-

ben, mozgással talajon és felugrással. Résekre helyezkedés. Esések-

tompítások. 
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés irány- és ritmusváltoztatá-

sokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: indulási-átadási lövő cselek. Át-

adások: test előtti átadások, oldalról és hátulról érkező labda elkapása. 

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és felugrásból, 

passzív, védővel szemben. Átlövés felugrással is. Kapura lövések cse-



 

 

lezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ejtés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 mé-

teres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csapat-

taktika: 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 védekezés-

be 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 hal-

adás közben. Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. Átadá-

sok laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltozta-

tással. 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. Dekázás: haladással. Dekázás csoportosan 

csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból ér-

kező 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 állí-

tott, 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 helyezke-

dés. 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 cso-

portosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai kispá-

lyás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegí-

tése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai játék-

elemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban külö-

nösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és gyakor-

latai 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 játék-

tudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai végrehaj-

tására, 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 képes-

ségek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek kialakí-



 

 

tásában, 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 nega-

tív 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” védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, ráfordulás, 

befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, létszámfö-

lényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, sánco-

lás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék. Ütkö-

zések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, átlövés, 

bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitámadás, halá-

szás, 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 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. 

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 törvényszerű-

ségek ismerete. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgá-

sok, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 
 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelő-

rajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es tá-

von. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek 

alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokoza-

tos 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 hely-

zetből tömött labdával, célba is. Kislabdahajítás helyből, nekifutással 

hármas és ötös lépésritmusból. Kislabdahajítás célba. Súlylökés helyből 

és becsúszással. 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A reak-

ció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. Az 

idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. Gyorskoordi-

nációs képességek fejlesztése különböző sebességgel végzett futások-

kal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő intenzitású tartós futás-

sal. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és ugróis-

kolai 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 ver-

senyszámokban 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. 

 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóké-

pesség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 



 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás sikerében kiemelt szerepet játszó indulás utáni fokozatosan 

növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és a karok aktív munkájának tu-

datosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvény-

szerűségek. 

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 teljesítmények-

ben. 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, , ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsaság, ak-

tív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

23 óra 

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 gyakorlat-

elemei. 

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 megte-

remtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló össze-

állítása, összekötő elemek alkalmazásával. 

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes kivitele-

zésre 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. 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 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: 3rész, fiúknak: 4rész): guggolóátugrás. Ugrószekrény 

hosszában (lányoknak: 3rész, fiúknak 4rész): 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) 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, forga-

tónyomaték, egyen-

súly, reakcióerő, hatás-

idő; egyensúly, tömeg-

középpont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és kar-

munkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplá-

zás; 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 szökde-

lés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik oldal-

ra; 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 gerendagya-

korlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek fel-

használásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az 

aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző verse-

nyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldá-

sokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos fejleszté-

se, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának 

elősegítése a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-

kal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának megteremtésével. A 

tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, átté-

telesen 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 alko-

tott 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. 

ulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus koreográ-

fia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus 

nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

16 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 hagyomá-

nyokra 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 hagyo-

mányos 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 eszközök-

kel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játé-

kok 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, támasz-

helyzet. 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 gyakorol-

ható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontra-

ütés; 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 erőki-

fejtést, 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. 

Képességfejlesztés 

Földrajz: időjárási isme-

retek, tájékozódás, 

térképhasználat. 



 

 

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 fejlesz-

tése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gya-

korlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintet-

tel 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: A nyári 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 korcsolyázás 

tárgyak, 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 ol-

dalát 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, formá-

lis és informális kertek között űzhető új testedzési formák megisme-

rése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenál-

ló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és környeze-

ti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag bő-

vítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új sportági moz-

gásformák megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése, 

technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A tech-

nikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tudatosítá-

sával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és tu-

datos 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 sporteszközök-

ről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözékről 



 

 

Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási körül-

mények között történő sportolás egészségvédő hatásairól. 

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: elő-

re- 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. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

19 óra  

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 

Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált 

végrehajtása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ 

közreműködésével is. 

Leszorítástechnikák és leszorításból történő szabadulások megismerése. 

Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 

Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták 

elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére. 

Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

Szabadulások fojtásfogásból. Felső egykezes kalapácsütés, egyenes 

ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés 

után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes ütés hárítása 

oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző 

fogásokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel 

stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel. 

 

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony 

talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - 

különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, 

hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban majd 

oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő 

ülésből, társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és 

mozgásban. 

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. 

Rézsútos/oldalsó/fej felőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A 

leszorításokból történő szabadulások ismerete. Mini küzdelmek 

befogott leszorítás technikákból történő szabadulás adott időn belül 

(pl. 25 mp). Mini földharc küzdelem leszorítás technikák befogására 

irányulóan. 

Dobás technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás (ogoshi). 

Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően 

rézsútos leszorítás. 

Állás küzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 



 

 

természetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros 

képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, 

emelések-hordások, függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel 

történő gyakorlatok). 

 

Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok. 

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, kiemelés 

páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított elemeinek 

alkalmazásával. A tehetséges tanulók sportágspecifikus tudásának 

növelése a diáksportban történő versenyeztetéshez és a 

sportegyesületbe történő irányításhoz. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és 

tompítások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes 

helyzetek és fenyegetettség elkerülésére. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  

Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes végrehajtására 

vonatkozó ismeretek. 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását 

befolyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz 

igazított fejlesztés módszerei. 

A küzdősportok mint a magyar sport nemzetközi sikereinek 

kiemelkedő képviselője. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő 

értékeinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi 

akarati tulajdonságok). 

Mire tanít a dzsúdó? Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek 

tanításaiból. 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas és 

kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani 

szabályok megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, 



 

 

a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése. Az 

óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés mellett le kell 

küzdeni az elbizakodottságot, a vigyázatlanságot és a félelmet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes rúgás, 

fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). 

A fejlesztés várt 

eredményei a  7. 

osztály végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre 

kísérletek. 

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás 

felmutatása. 

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 

Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes 

feladatokban. 

 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában. 

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása. 



 

 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése. 

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a 

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

jelenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása 

a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével 

összhangban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 

hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat 

és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az 

ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
helyi sajátosságok 

Órakeret  

+ 10 óra 

Előzetes tudás Előzetes évfolyamok tananyagának biztos ismerete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egészséges életmódra való törekvés .Belső motiváció erősítése 

Hazafiságra nevelés .Aktív szabadidő eltöltése a szabadban. 

Esztétikus testkép kialakításának belső motivációjának erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Egészséges Vásárhely Program  

– A mindennapos testedzés fontossága a gyerekek körében. 

 

 

 

 

Nagy Sportág-választó:- Városunkban működő sportegyesületek 

bemutatkozása, kevésbé ismert sportágak kipróbálásának lehetősége. 

A szabadidő aktív eltöltésére alterrnatívák felkínálása. A mindennapos 

mozgás öröme mellett a közösséghez tartozás előnyeinek 

hangsúlyozása. 

 

Természetismeret: 

táplálkozás 

Rajz, vizuális kultúra: 

esztétikai érzék 

Technika és életvitel: 

közlekedési ismeretek 

 

ének-zene: zenei 

stílusok megismerése, 

ritmiikai érzék 

fejlesztése. 

Általános ismeretek: 

tetséma fejlesztés, téri 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő 

alkalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 



 

 

 

Az október 23-i megemlékezéshez kapcsolódó  akadályverseny 

Tájékozódási képesség 

Ügyessség  

Csapatszellem kialakítása 

 

 

 

 

 

 

Műfüves pálya: 

Intézményünk környékén megtalálható sportlétesítmények 

megismertetése, rendeltetésszerű használata. 

orientáció fejlesztése. 

Szövegértés: sportágak 

és neveik 

megismertetése, 

rövidítések 

értelmezése, szaknyelv 

használata. 

ének-zene:kapcsolódó 

népdalok, katonadalok 

szövegértés:ismereta-

nyag felidézése 

általános ismeretek: 

tájékozódás  térben 

szociális kompetenciák  

együttműködés 

Hon-és 

népismeret:történelmi 

emlékeink 

 

Természetismeret: 

évszakok változása, 

jellemzőik. 

helyismeret,  

Technika és 

életvitel:közlekedési 

szabályok 

megismerése,  

környezetvédelem 

Szövegértés: 

piktogrammok 

értelmezése,  

 

  

 

Kulcsfogalmak 
egészséges életmód, mindennapos testedzés,teljesítmény 

növelése,szabadidő hasznos eltöltése, hazafiság  

 



 

 

 

8. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

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 térfor-

mák, 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 gyakorlat-

füzérrel. 

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. El-

lenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellen-

vonulásban. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és versengé-

sekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, 

társas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, 

ugrókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fej-

lesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet tartalmazó szabadgya-

korlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyéni-

leg, párban és társakkal végrehajtva, önálló tervezéssel is. Zenére vég-

zett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű légző és relaxációs gyakorla-

tok. A testtartás javítását szolgáló ízületi mozgékonyságot és a törzs 

erejét növelő gimnasztikai gyakorlatok. 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: 

testünk, életműködése-

ink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 



 

 

 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére történő 

futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb dinami-

kus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a krea-

tivitás és a kinesztétikus differenciáló képesség fejlesztése zenére vég-

zett 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 izomegyen-

súlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító eszkö-

zökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen 

ható gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gya-

korlatanyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén 

tréning, progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek végre-

hajtása. 

 

 

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 ellenja-

vallt gyakorlatok indoklása. 

Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az egészség-

megőrzésben. 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, egés-

zségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenjavallt 

gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, edz-

hetőség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren 



 

 

vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. 

Fejesugrás végrehajtása 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 megőrzé-

sében és az életvédelemben. 

A külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a külön-

böző úszásnemek gyakorlásánál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Távolságban mérhető fejlődés a tanult úszásnemekkel történő úszásban. 

Az egyéni adottságoknak és a megszerzett képességeknek megfelelő 

mellúszó technika elsajátítása. 

A vízből mentés gyakorlatainak bemutatása. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe elméleti és gyakorlati ismere-

teinek elsajátítása. 

Felelősségérzet, segítőkészség kinyilvánítása. 

Érdeklődés megszilárdulása az úszás és a vizes sportok iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a 

helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az 

úszás óraszámával meg kell növelni. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gyors- és hátúszás 

A tanult technikák csiszolása, az úszásnem megfelelő ritmusának 

kialakítása gyors és folyamatos úszással. 

Folyamatos úszás: választott úszásnemben a táv és az időtartam nö-

velésével; úszás a választott úszásnemben ritmus- és iramváltással. 

Technikajavító gyakorlatok segédeszközökkel. 

 

Mellúszás 

Mélyvízbe ugrások, taposások: taposás gyakorlása az időtartam növe-

lésével; különböző feladatokkal; vízbe ugrások; taposó ugrás; fejes-

ugrás különböző testhelyzetből. 

Merülések: merülések feladatokkal; a víz alatti tartózkodás időtarta-

mának növelésével; a medence alján elhelyezett tárgyak felhozatala. 

Úszások mélyvízben: vegyesúszás (mell-, hát-, gyorsúszás) mélyvíz-

ben 50–200 m-en. 

Rajtok, fordulók. 

Vízből mentés-életmentés: lebegések; úszás csak karral, vagy csak 

lábbal; úszás egyik, vagy mindkét karral a víz alatt; társ kimentése 

egyszerű mentési módokon. 

 

Vizes sportok 

„Műugrás”: bemerülések előre a medenceszegélyről: tornakarikán 

át, lábujjhegyre emelkedéssel megfeszített izomzattal; kézállásba 

merüléssel a medence aljára. Vízbeugrások hátra, társ segítségével. 

„Vízilabdázás”: taposógyakorlatok; vízilabdás úszás; gyorsúszások 

vízilabdás technikával jelzések kerülésével is; vízilabdás úszások 

Fizika: közegellenállás, 

a víz tulajdonágai, fel-

hajtóerő, vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, test-

ápolás. 



 

 

labdavezetéssel; labdaátadások párokban; célba dobások. 

Egyéb vizes sportok: vízi gimnasztika; vízi aerobik. 

 

Képességfejlesztés 

A technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz 

nélkül. Aerob állóképesség-fejlesztés a tanult úszásnemek 

ritmusának, dinamikájának kialakításával, folyamatos úszással az 

úszás távjának növelésével. Az anaerob állóképesség fejlesztése 

rövid távok többszöri és erőteljes leúszásával. Koordinációs, 

kondicionális képességek fejlesztése úszástechnikai gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Fogójátékok különböző úszásnemekkel; búvárjátékok; játékos vízbe-

ugrások; vízilabdázás könnyített szabályokkal; vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás és vízi foci egyezményes szabályokkal. Sor- és váltó-

versenyek különböző egyéni, páros és csoportos úszófeladatokkal, 

eszközökkel; merülési versenyek; úszóversenyek különböző távokon; 

„műugró” versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A vízi torna, a bemelegítés vizes gyakorlatai. Tartásjavító, prevenciós 

és rehabilitációs vízi gyakorlatok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A mellúszás technikai elsajátításával összefüggő alapvető szakkifeje-

zések. 

Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvénysze-

rűségek elemi ismeretei. 

Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és legsokoldalúbb 

testet igénybe vevő sportágról. 

A serdülőkorral bekövetkezett alkati változások hatása a vízfekvésre, 

technikajavító gyakorlatok és egyszerű módszerek. 

Az anaerob állóképesség fogalma és a fejlesztés alapvető módszerei.  

A feldolgozásra kerülő vizes sportokkal kapcsolatos technikai és sza-

bályismeretek. 

A vizes sportok balesetvédelmi és játékszabályai. 

Az úszóversenyekkel kapcsolatos ismeretek körének bővítése. 

Az úszástudás és a vízbiztonság szerepe az életvédelemben, az egés-

zséges életmódban. 

Az úszás életvédelmi és életmentési szerepe. 

Az úszás mint nemtől, életkortól és edzettségi állopottól független 

fizikai rekreációs lehetőség. 

A magyar úszósport nemzetközi sikerei és kiemelkedő úszóegyénisé-

gei, edzői. Az úszás kiemelkedő nemzetközi képviselői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mellúszás, vegyesúszás, vízből mentés, életmentés, anaerob állóképesség, 

vízilabdázás, műugrás, vízi gimnasztika, vízi aerobik, vízi röplabdázás, vízi 

kosárlabdázás, vízi foci; rehabilitáció. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 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 játé-

kokban 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 személyisé-

gei, valamint a világ élvonalába tartozó nemzetek megismerése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása. 

Az egyéni adottságokhoz és a megszerzett képességekhez igazodó sportjá-

ték- tudás kialakulása, rekreációs célú vagy versenysport igényű alkalma-

zás elősegítésére. 



 

 

 

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 védé-

se. 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 játékado-

gatóval. Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda nél-

küli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koordiná-

ciós képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pontosság, 

a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere 

okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A komplex képes-

ségfejlesztéssel hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozá-

sához. A kognitív képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativi-

tás, 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, körülte-

kintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sport-

szerűség szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás biztosítá-

sával a kosárlabdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai rekreációs 

Matematika: logika, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 



 

 

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 

A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható tech-

nikai 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. Üt-

közések. 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. Ka-

pura lövések cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ej-

tés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 mé-

teres védése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csapat-

taktika: 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 védekezés-

be 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 hal-

adás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek mindkét 

lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 

irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, bel-

sővel, 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 labdá-

val. 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, rálépés-

sel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- megelőző szerelés, labdaát-

vétel megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda 

elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan. 

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás állí-

tott, 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 helyezke-

dés. 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 cso-

portosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai kispá-

lyás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés elősegí-

tése. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó sportág-

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- taktikai játék-

elemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarúgásban külö-

nösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és gyakor-

latai 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 játék-

tudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékokban a kibővített játékelem-repertoár technikai végrehaj-

tására, 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 képes-

ségek és alapvető fejlesztési módszerek. 

A csapatjátékok szerepe az együttműködés, a társas készségek kialakí-

tásában, 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 nega-

tív 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, ráfor-

dulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, lét-

számfölényes 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, átlö-

vés, 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 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. 

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 törvényszerű-

ségek ismerete. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 



 

 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai mozgá-

sok, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelő-

rajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es tá-

von. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek 

alkalmazásával 30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokoza-

tos 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. Hely-

ből 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 hely-

zetből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés füles 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 labdá-

val, két kézzel két oldalra. Vetések negyed- és egész fordulattal, a 

pördület iskolázása. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A reak-

ció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. Az 

idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. Gyorskoordi-

nációs képességek fejlesztése különböző sebességgel végzett futások-

kal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő intenzitású tartós futás-

sal. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és ugróis-

kolai 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 ver-

senyszámokban lebonyolított versenyek. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóké-

pesség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 



 

 

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 tu-

datosítása. 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai törvény-

szerűségek. 

Az „aktív elugrás” értelmezése. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőfajták, információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, káro-

sodását okozó erőedzésekről. 

A mozgáskoordináció szerepének tudatosítása az állóképességi és 

gyorsasági teljesítményekben. 

Az akarati tényezők szerepe az állóképességet igénylő teljesítmények-

ben. 

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. 

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 

23 óra 

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 gyakorlat-

elemei. 

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 megte-

remtésére. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló össze-

állítása, összekötő elemek alkalmazásával. 

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon. 

Az aerobik gyakorlatok végrehajtásában kreativitásra és igényes kivitele-

zésre 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 

és vissza (lányoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe 

(fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 4 rész, fiúknak: 5 rész): 

guggolóátugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 4 rész, fiúknak 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. 

Fizika: az egyszerű 

gépek működési tör-

vényszerűségei, forga-

tónyomaték, egyen-

súly, reakcióerő, hatás-

idő; egyensúly, tömeg-

középpont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

 

Aerobik (lányoknak, fiúknak) 

Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással, forgással és kar-

munkával; komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplá-

zás; 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 szökde-

lés közben kötéláthatás előre, ezt követően oldalt lengetés másik oldal-

ra; 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 gerendagya-

korlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek fel-

használásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az 

aerobik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző verse-

nyeken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldá-

sokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos fejleszté-

se, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának 

elősegítése a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-

kal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának megteremtésével. A 

tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, átté-

telesen 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 alko-

tott 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. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, 

guggolóátugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus koreográ-

fia, ugrókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus 

nyújtás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

16 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 hagyomá-

nyokra 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 hagyo-

mányos 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 eszközök-

kel; hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játé-

kok 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, támasz-

helyzet. Rajtolás. 

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

Földrajz: időjárási isme-

retek, tájékozódás, 

térképhasználat. 



 

2224 

 

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 gyakorol-

ható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontra-

ütés; 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 erő-

kifejtést, 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. 

 

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 fejlesz-

tése játékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gya-

korlásával. A láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintet-

tel az asztalitenisz sportág igényeire. 

Nordic Walking: Sokoldalú motoros képességfejlesztés (állóképes-

ség, erő, koordináció, mozgékonyság, gyorsaság), az NW-

alaptechnika gyakorlásával. A NW időjáráshoz és környezeti feltéte-

lekhez igazodó bemelegítő és nyújtógyakorlatai. 

Turul: A nyári időszakban a szabad levegőn történő testmozgással, a 

természet erőinek felhasználásával az edzettség fokozása. 
 

Játékok, versengések 
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Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajtolás, 

megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben korcsolyázás 

tárgyak, 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 ol-

dalát 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, formá-

lis és informális kertek között űzhető új testedzési formák megisme-

rése, jártasság szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenál-

ló- és alkalmazkodó képességének fokozása a természeti és környeze-

ti hatásokkal. Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásanyag bő-

vítése, a környezettudatos magatartás formálása. Az új sportági moz-

gásformák megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése, 

technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A tech-

nikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tudatosítá-

sával prevenciós ismeretek átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A pszichomotoros tartalmakhoz tartozó információk az önálló és tu-

datos 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 sporteszközök-

ről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözékről. 

Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási körül-

mények között történő sportolás egészségvédő hatásairól. 

A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai. 

A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át tartó 

fizikai aktivitás alapismeretei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: elő-

re- 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. 

Tematikai 
egység/ 
Fejlesztési cél 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 
Órakeret 19 
óra  
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Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 
Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 
A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 
Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 
A test-test elleni küzdelem. 
Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 
Mások teljesítményének elismerése. 
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása 
és gyakorlatban történő alkalmazása. 
Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált 
végrehajtása. 
Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ 
közreműködésével is. 
Leszorítástechnikák és leszorításból történő szabadulások 
megismerése. 
Állásküzdelem kialakítása a dzsúdó elsajátított dobásaival. 
Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták 
elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére. 
Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önvédelem, önvédelmi fogások 
Szabadulások fojtásfogásból. Felső egykezes kalapácsütés, 
egyenes ütés és köríves ütés védése, hárítása. Egyenes rúgás 
hárítása. Védés után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. 
egyenes ütés hárítása oldalra kitéréssel, majd nagy külső 
horogdobás). 
 
Grundbirkózás 
Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések 
különböző fogásokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, 
karlezárással, karfelütéssel stb.). Grundbirkózás szabályai, 
küzdelmek azonos súlyú partnerekkel. 
 
Dzsúdó 
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása 
alacsony talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, 
hátra, oldalra - különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, 
nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, állás). Csúsztatott esés 
jobbra és balra állásban majd oldalazó szökdeléssel. Társas 
rávezető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, társ által 
kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: keleti 
kultúrák. 
 
Biológia-egészségtan: 
izmok, ízületek, 
anatómiai ismeretek, 
testi és lelki 
harmónia. 
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kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi lökésből állásban és 
mozgásban. 
Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. 
Rézsútos/oldalsó/fej felőli/lovagló üléses leszorítás 
technikája. A leszorításokból történő szabadulások ismerete. 
Mini küzdelmek befogott leszorítás technikákból történő 
szabadulás adott időn belül (pl. 25 mp). Mini földharc 
küzdelem leszorítás technikák befogására irányulóan. 
Dobás technikák: Alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás 
részei. Nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 
(ogoshi). 
Átmenet dobástechnikából leszorítás technikába: nagy külső 
horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást 
követően rézsútos leszorítás. 
Állás küzdelem (dzsúdó): Tanult dobásokkal történő 
állásküzdelem. 
 
 
Képességfejlesztés 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes 
elsajátításához szükséges kondicionális és koordinációs 
képességek fejlesztése természetes mozgásformák és játékos, 
egyéni és páros képességfejlesztő gyakorlatok 
alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordások, 
függeszkedések, húzások-tolások, kéziszerrel történő 
gyakorlatok). 
 
Játékok, versengések 
Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 
Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett 
játékok. 
Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, 
kiemelés páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek 
azonos súlyú partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó 
elsajátított elemeinek alkalmazásával. A tehetséges tanulók 
sportágspecifikus tudásának növelése a diáksportban történő 
versenyeztetéshez és a sportegyesületbe történő 
irányításhoz. 
 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák 
és tompítások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a 
veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerülésére. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az oktatásra kerülő gyakorlatok technikailag helyes 
végrehajtására vonatkozó ismeretek. 
Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes 
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végrehajtását befolyásoló alapvető motoros képességek 
ismeretei és életkorhoz igazított fejlesztés módszerei. 
A küzdősportok mint a magyar sport nemzetközi sikereinek 
kiemelkedő képviselője. 
Szemléletformálás a küzdősportok komplex 
személyiségfejlesztő értékeinek ismertetésével (motoros, 
kognitív, szociális és érzelmi akarati tulajdonságok). 
Mire tanít a dzsúdó? Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek 
tanításaiból. 
Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, 
szorgalmas és kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 
A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és 
élettani szabályok megtartásának elve: a gyakorlás és a 
pihenés helyes aránya, a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, 
a túlerőltetés elkerülése. Az óvatosság, a figyelem és a józan 
helyzetmegítélés mellett le kell küzdeni az elbizakodottságot, 
a vigyázatlanságot és a félelmet. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés, egyenes 
rúgás, fojtásfogás, leszorítás, nagy külső horogdobás (osoto gari), 
nagy csípődobás (ogoshi). 
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A fejlesztés várt 
eredményei a 8. 
osztály végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák 
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása 
zenére. 
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való 
megfelelésre kísérletek.  
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 
Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, 
szimbolizációs folyamatok összekapcsolása. 
 
Úszás és úszó jellegű feladatok 
A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi 
teljesítményjavulás felmutatása.  
Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. 
A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről 
ismeretek. 
A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 
Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes 
feladatokban. 
 
Sportjátékok 
Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában. 
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. 
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció 
fejlődése. 
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem 
megtapasztalása és elfogadása. 
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 
gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése. 
Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése 
a tanult versenyszabályoknak megfelelően. 
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő 
bemutatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások 
összekapcsolása. 
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 
 
Torna jellegű feladatok 
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés 
összhangjának jelenléte a torna jellegű mozgásokban. 
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek 
felmutatása a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 



 

2230 

 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek 
megfelelő magasságon. 
Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével 
összhangban történő végrehajtása. 
Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű 
gyakorlatok végrehajtásában. 
 
Alternatív környezetben űzhető sportok 
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi 
hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási 
tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik 
területén. 
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása. 
A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete 
és az ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 
A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 
hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában. 
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás 
felmutatása. 
 
Önvédelmi és küzdőfeladatok  
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban 
történő alkalmazása. 
A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az 
önvédelmi gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 
Állásküzdelemben jártasság. 
A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre 
vonatkozó ismeretek elsajátítása. 
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 
A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 
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Kulcsfogalmak 
egészséges életmód, mindennapos testedzés,teljesítmény 
növelése,szabadidő hasznos eltöltése, hazafiság  

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

helyi sajátosságok 
Órakeret  + 
10 óra 

Előzetes tudás Előzetes évfolyamok tananyagának biztos ismerete 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Egészséges életmódra való törekvés .Belső motiváció erősítése 
Hazafiságra nevelés .Aktív szabadidő eltöltése a szabadban. 
Esztétikus testkép kialakításának belső motivációjának erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
Egészséges Vásárhely Program  
– A mindennapos testedzés fontossága a gyerekek körében. 
 
Nagy Sportág-választó:- Városunkban működő sportegyesületek 
bemutatkozása, kevésbé ismert sportágak kipróbálásának 
lehetősége. A szabadidő aktív eltöltésére alterrnatívák felkínálása. A 
mindennapos mozgás öröme mellett a közösséghez tartozás 
előnyeinek hangsúlyozása. 
 
 
 
 
Az október 23-i megemlékezéshez kapcsolódó  akadályverseny 
Tájékozódási képesség 
Ügyessség  
Csapatszellem kialakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műfüves pálya: 
Intézményünk környékén megtalálható sportlétesítmények 
megismertetése, rendeltetésszerű használata. 

Természetismeret: 
táplálkozás 
 
ének-zene: zenei 
stílusok megismerése, 
ritmiikai érzék 
fejlesztése. 
Általános ismeretek: 
tetséma fejlesztés, téri 
orientáció fejlesztése. 
Szövegértés: sportágak 
és neveik 
megismertetése, 
rövidítések 
értelmezése, szaknyelv 
használata. 
ének-zene:kapcsolódó 
népdalok, katonadalok 
szövegértés:ismereta-
nyag felidézése 
általános ismeretek: 
tájékozódás  térben 
szociális kompetenciák  
együttműködés 
Hon-és 
népismeret:történelmi 
emlékeink 
 
Természetismeret: 
évszakok változása, 
jellemzőik. 
helyismeret,  
Technika és 
életvitel:közlekedési 
szabályok 
megismerése,  
környezetvédelem 
Szövegértés: 
piktogrammok 
értelmezése,  
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Az 5–6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 14 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 10 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 10 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 10 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 8 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 10 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

Összes óraszám: 72 

 
 

A 7–8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 14 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 10 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 8 

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 8 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 12 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 10 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

Összes óraszám: 72 
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Helyi tanterv 

 

5. osztály (heti 1. óra) 
 

Tematikai egységek: Óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek 5 

Médiumok sajátosságai 5 

Térbeli és időbeli viszonyok 10 

Vizuális információ és befolyásolás 10 

Környezet: technológia és hagyomány  6 

Összesen: 36 
 

6. osztály (heti 1. óra) 
 

Tematikai egységek: Óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek 5 

Médiumok sajátosságai 5 

Térbeli és időbeli viszonyok 10 

Vizuális információ és befolyásolás 10 

Környezet: technológia és hagyomány  6 

Összesen: 36 
 

 

7. osztály (heti 1. óra) 
 

Tematikai egységek: Óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek 5 

Médiumok sajátosságai 5 

Térbeli és időbeli viszonyok 10 

Vizuális információ és befolyásolás 10 

Környezet: technológia és hagyomány  6 

Összesen: 36 
 

 

 

 

8. osztály (heti 1. óra) 
 

Tematikai egységek: Óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek 10 

Médiumok sajátosságai 10 

Térbeli és időbeli viszonyok 5 

Vizuális információ és befolyásolás 6 

Környezet: technológia és hagyomány  5 

Összesen: 36 
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A tantárgy tanításának specifikus jellemzői az 5–8. évfolyamon  
 

Az általános iskola felső tagozatán a tantárgy legfontosabb feladata az örömteli és többféle cél ér-

dekében folyó alkotótevékenység segítése, a kreativitás fejlesztése céljából a kísérletezés bátorítása, 

a problémamegoldó gondolkodás gyakorlása, valamint a vizuális műveltség komplex szemléletű 

gyarapítása.  Ebben a nevelési-oktatási szakaszban is a tanulás, a közvetlen környezetből nyert in-

formációk megfigyelése, leírása, elemzése a megismerés fontos forrása, miközben különös jelentő-

séget nyer a kreativitás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése is.  A kreatív alkotó, ezen belül 

a tervező tevékenység sajátos lehetőséget biztosít a vizuális problémahelyzetekben a megoldáskere-

sésre, a megoldások kipróbálására, majd értelmezésére és értékelésére. Felső tagozaton – csakúgy, 

mint az alsóban – az élményalapú tanulás megvalósítása a tanulók érdeklődését felkeltő játékos, 

újabb és újabb technikákat és kifejezésmódokat kipróbáló egyéni vagy csoportos alkotó feladatok 

megoldásával érhető el. Miután az adott korosztály mindennapjainak meghatározó része a digitális 

környezet, egyre hangsúlyosabb a vizuális kommunikáció lehetőségeinek, a különböző mediális 

megjelenések mérlegelő értelmezésének a gyakorlása. Ebben az iskolaszakaszban a vizuális mű-

veltség nem csak a történeti korok művészeti emlékeinek vizsgálatát jelenti, hanem a mindennapok 

részeként a kortárs művészeti jelenségek értelmezését és magyarázatát is. A körülöttünk lévő épí-

tett, tervezett környezet, tárgyi világ vizsgálatán keresztül a hagyományőrzés lehetőségeinek is teret 

biztosít. A művészettörténet képi ismeretanyaga az alkotva befogadás elvét követve része a tantár-

gyi követelményeknek, megközelítése tematikus, mert a művészet kultúraközvetítésben betöltött 

szerepe a rendelkezésre álló óra- és időkeretben a tanterv témaköreihez kapcsolva eredményesebben 

tanítható és tanulható. Az adott iskolaszakasz életkori sajátosságai a különböző vizuális önkifejezési 

formák gyakorlásával gazdagítják a tanulók személyiségét. 

 

ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT, VALAMINT A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) AZ 5–

8. ÉVFOLYAMON  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

1. alkotó tevékenység közben önállóan kísérletezik, különböző megoldási utakat keres;  

2. eszközhasználata begyakorlott, szakszerű;  

3. anyaghasználata gazdaságos, átgondolt;  

4. feladatokat önállóan megold, eredményeit érthetően bemutatja;  

5. adott tanulási helyzetben a tanulási előrehaladás érdekében adekvát kérdést tesz fel;  

6. feladatmegoldásai során felidézi és alkalmazza a korábban szerzett ismereteket, illetve kapcsoló-

dó információkat keres;  

7. felismeri a vizuális művészeti műfajok példáit;  

8. használja és megkülönbözteti a különböző vizuális médiumok kifejezőeszközeit;  

9. megkülönböztet művészettörténeti korszakokat, stílusokat;  

10. felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat az ajánlott kép-

anyag alapján;   

11. használja a térbeli és az időbeli viszonyok megjelenítésének különböző vizuális lehetőségeit;  

12. példák alapján megérti a képmanipuláció és befolyásolás összefüggéseit;  

13. példák alapján meg tudja magyarázni a tervezett, épített környezet és a funkció összefüggéseit;  

14. érti a magyar és egyetemes kulturális örökség és hagyomány jelentőségét;  

15. csoportban végzett feladatmegoldás során részt vállal a feladatmegoldásban, önállóan megtalálja 

saját feladatát, és figyelembe veszi társai álláspontját is;  

16. feladatmegoldás során megállapodásokat köt, szabályt alkot, és betartja a közösen meghatáro-

zott feltételeket;  

17. önállóan véleményt alkot, és azt röviden indokolja. 
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Fejlesztendő kompetenciák: 

1. észlelés – tapasztalás – megfigyelés: A jelenségek megértésének legfontosabb eleme. E 

kompetenciák megerősítése csak állandó gyakorlással lehetséges. A célirányos figyelem, a 

koncentrálóképesség segíti a tapasztalatszerzés folyamatát, amely az ok-okozati összefüggé-

sek megértéséhez nyújt segítséget. Az egyre érzékenyebb észlelő- és megfigyelőképesség az 

alapja az újabb és újabb ismeretek megszerzésének. 

2. Ismeretszerzés: Főleg a tevékenységek során begyűjthető ismeretek körét tartalmazza. Te-

hát, nem csak a lexikális ismeretek megszerzésének képességeit kell fejleszteni. A tárgyi vi-

lágot, annak jelenségeit, az anyagokat, az anyagok viselkedését főként manipulatív tevé-

kenységek során lehet megismerni. A cselekvések és az azok eredményeiből származó isme-

retanyagot a vizuális memória raktározza el, ezzel a vizuális memória bővítése, erősítése, 

fejlesztése is megtörténik 

3. Térérzékelés, térbeli tájékozódás: E kompetencia területén tapasztalhatók ma a tanulóink-

nál a legnagyobb lemaradások. E kompetenciák teszik képessé az egyént a térbeli tájékozó-

dásra, a környezet tudatos alakítására, a köznapi élet térbeliségre utaló jeleinek értelmezésé-

re. A térképek alapján történő tájékozódástól a bútorok, gépek szerelési rajzainak értelmezé-

sén át a térábrázolás konvencióinak és azok jelrendszerének értelmezése és alkalmazása is e 

kompetenciák fejlettségétől függ. 

4. Vizuális kommunikáció: A képi gondolkodás és képi közlések képességeinek fejlesztését 

célozza meg. A különféle közlésformákhoz köthető vizuális nyelv megtapasztalása, megér-

tése és alkalmazása a köznapi élet jelenségeivel teremt kapcsolatot. Rövidebb és gyorsabb 

információ átadásra nyújt lehetőséget, koncentráltsága a lényeges dolgok megragadását segí-

ti elő. Szerteágazó és speciális nyelvrendszert alkot, amelynek megértése és alkalmazása ma 

különösen fontos. 

5. Alkotás és kreativitás: Nemcsak a vizuális tevékenységek fontos eleme, de a köznapi élet 

bármely területén is jelen van. Az önkifejezés eszköze, és mint ilyen, az egyén pszichikai 

fejlődésében fontos. Alapja, a már elraktározott emlékképek, információk, ismeretek halma-

za, amelyek aktivizálásával működésbe lendül a képzettársítás, képzelet, vizuális fantázia. 

Aktivizálásához szükséges a sajátos attitűd jelenléte is. Az alkotás fajsúlyos eleme a prob-

lémamegoldó gondolkodás, ami korábbi tapasztalatokon és ismereteken nyugszik és kísérle-

tezésben, egyéb tevékenységekben realizálódik. Az alkotás során fejleszthető az esztétikai 
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érzék és a kreativitás is. A problémamegoldás és kreativitás közös tőről ered, a mai kor a 

kreatív képességek fejlesztését követeli. 

6. Problémamegoldás: Elősegíti a köznapi élet helyzeteinek felismerését, elemzését, problé-

máinak megoldását, segít más tantárgyak ismeretanyagának elsajátításában is. A problémák 

megoldására tett kísérletezés közben fejlődik az analizáló – szintetizáló gondolkodás. A vi-

zuális kultúra tantárgy minden elemében jelen van, hiszen a gondolkodást vizuális úton fej-

leszti és eredményeit vizuális leképezésekkel vagy formák, tárgyak, terek stb. képzésével re-

alizálja. A sokféle megoldási lehetőség felismerésével a tanulók ismereteinek bővülése kö-

vetkezik be. 

7. Önismeret, önszabályozás: Az alkotó, problémamegoldó tevékenységek során folyamato-

san fejlődik. A tanuló felismeri saját korlátait, erősségeit, ezáltal felméri a lehetőségeit. Ki-

alakítja és felvállalja személyes véleményét. Az önismeret a személyes döntések szükséges 

eleme. Az érzelmek felismerése, az indulatok kezelése segít a szociális kapcsolatok fenntar-

tásában éppúgy, mint az egyén lelki egyensúlyának megtartásában. 

Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan 

értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és 

értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai 

kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a tan-

tárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott leg-

fontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 

díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket 

körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek ered-

ményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülő-

földünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális kultúra legje-

lentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a vizuális jellegű 

művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. század művé-

szeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommunikáció 

és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet részterü-

let az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve befoga-

dással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és épített kör-

nyezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran kép és szöveg egységében meg-

jelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei külön-

böző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat 

alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a köz-
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vetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanu-

lók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken 

játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a kéz 

finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a 

vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának a kialakítása. 

Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldolgozá-

sában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen 

korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció 

digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világ-

nak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális probléma-

megoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, kísérlete-

ző, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, mely mind az 

egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a 

motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folya-

matos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fej-

lesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakor-

lati feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális ne-

velés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevé-

kenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, 

valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizuali-

tás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető informá-

ciók feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlí-

tás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor 

vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés 

rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nem-

csak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is 

ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok 

és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fej-

lesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, 

melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék 

és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáliseszköz-

használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommuni-

káció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és 

felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi 

életben és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfo-

gó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, 

beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  
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A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 

formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális 

médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív 

feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori 

sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát 

digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építe-

ni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetősége-

ket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen 

a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális 

megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű 

gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad 

alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gyakorol-

hatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a teszte-

lés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a 

szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tan-

tárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és 

elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultú-

ra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas 

kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti 

az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák na-

gyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabá-

lyozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. 

A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, 

hogy csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és 

sokféle tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A 

csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a 

különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek 

megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális 

kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába foglalja a 

műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt 

helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös 

tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális 

jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a ma-

gyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyo-

mányos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kö-

tődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a 

kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban 

fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A 

vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatá-

rozni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemu-

tatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább a 

személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompetenci-
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ák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, az in-

novatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, majd a 

hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások (például 

projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre 

a munka világában is szüksége lehet. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, általánosan 

alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a leg-

fontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság figyelembevéte-

lével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterületein alapuló – 

Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden témakör tartalmazza a 

megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott tanulási eredményekre, és 

minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális fogalomkészlet megadásával konkre-

tizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott 

fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tan-

anyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logi-

kája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok fi-

gyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, 

amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi 

tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása 

természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden fej-

lesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de a már 

bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a fogal-

mak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját igé-

nyeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

5–6. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott igény. 

A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, hanem az 

információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív ítéletek között 

képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő képességei közti 

eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy tanításának egyik alapvető 

célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére 

számot tartó vizuális feladatrendszerben valósítható meg. A tanulók érdeklődése személyenként 

változó, ezért az eredményes fejlesztés érdekében differenciált feladatkiadásra van szükség.  A 

személyiségformálás e szakaszában is fontos szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékeny-

ségek, melyek összetevőinek, a konkrét képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton 

már megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított ismeretek 

meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra tanórákon. 

 

Az 5–6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 14 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 10 
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Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 10 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 10 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 8 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 10 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

Összes óraszám: 72 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Javasolt óraszám: 14 óra 

 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és vizuális 

eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuáli-

san megjeleníti; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összeha-

sonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív és 

szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti korszak 

jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. 

képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális 

információk között) felhasználása az alkotás során is. 

 A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, XVII-

XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. törté-

nelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök 

használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.  

 A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, tár-

gyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy újraér-

telmezett tárgy készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern olimpiai sportág megje-

lenítése, timpanon forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel). 

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), 

vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek 

meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a 

jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

Fogalmak 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, stílus 
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Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuáli-

san megjeleníti; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető vázlatot 

készít; 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, történe-

teket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon gene-

rált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált törté-

net, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, történet részle-

tes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív felhasználásával. 

Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle forrásból (pl. könyv-

tár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó fel-

használása egyénileg és csoportmunkában. 

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző 

érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek megfigye-

lése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. 

vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

Fogalmak 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 



 

2243 

 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás 

érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 

feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirá-

nyítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  
 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt médiu-

mok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, jellemző kifeje-

zési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, kompozíciós elrendezé-

sek, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, ismétlések 

szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség) megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, vizuális inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelem-

irányítás és kiemelés célját szolgáló lehetőségekre. 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetí-

tendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium ki-

választása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, 

vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök 

használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, 

kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmun-

kában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő átalakítása 

társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. (Pl. más tantárgy 

számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának átalakítására internetes ol-

dallá, mobil applikációvá.)  A tapasztalatok felhasználása a további alkotó tevékenység közben 

egyénileg vagy csoportmunkában. 

 

Fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, néző-

pont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon gene-

rált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 
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− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 

feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, eseménye-

ket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási formá-

inak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített 

tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, 

megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: 

Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-bazilika 

Kollonád). 

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek felhaszná-

lása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése (pl. 

folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. teafőzés, piz-

za evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, vihar közeledte, 

almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figye-

lembevételével, egyénileg vagy csoportban. 

Fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális megjelenítései, 

folyamatábra, képregény/storyboard 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás 

érdekében felhasználja; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon gene-

rált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirá-

nyítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 



 

2245 

 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében önálló-

an információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a kommunikációs 

szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészet-

történeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma témájában ismeretek 

és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produk-

tum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi 

reklám, animált gif). A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi 

inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök fel-

használása az alkotás során egyénileg és csoportmunkában is. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését keres-

ve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó tapasztalatok 

felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és megfogalma-

zása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) tapasztalatai alapján 

csoportmunkában is. 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján. 

Fogalmak 
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés vizuális 

eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést vé-

gez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összeha-

sonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és hét-

köznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) vizuális és szö-

veges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző forrásokból (pl. könyvtár, 

internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése és 

inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható tárgy (pl. 

háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, tolltartó, szemüvegtok, de 

nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag és eszközhasználattal (pl. nemezelés, 

hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, díszítés 

tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében (pl. saját pe-

csét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák felhasználásával (pl. 

krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. épület, 

tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, technológia, rendel-

tetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által szerzett információk és 

inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak átalakítása választott eszközökkel (pl. 

rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), személyes igényeknek megfelelően. 

Fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, formaredukció, 

motívum, technológia 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést vé-

gez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összeha-

sonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a közvet-

len környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. buszmegálló, 

kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) áttervezése, átalakí-

tása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. biztonságérzet, figyelemfelhívás, 

otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés során kísérletezés és többféle ötlet felveté-

se és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési folyamat szöveges bemutatása egyénileg és 

csoportmunkában is. 

 A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző építé-

szeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar építészet 

fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: Operaház, Pollack 

Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek felhasználása a tanuló valós 

környezetében található valós terek, épületrészletek áttervezésére. 

 Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai esz-

köz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való megjelenésének összeha-

sonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés, környezetkáro-

sítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és vizuális bemutatása (pl. tabló, prezen-

táció formájában). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, okosítás) 

alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk fel-

használásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, valamint a 

tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

Fogalmak 
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5-6. évfolyam 

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének bemutatása 

ajánlott: 

 

Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, Erektheion, fertődi 

Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, festményei, Istar-kapu, jáki bencés apát-

sági templom, karnaki Ámon-templom, Kheopsz piramisa, Notre-Dame székesegyház-Párizs, nyír-

bátori református templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, pisai dóm, Pollack Mihály: Ma-

gyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, Szent Péter bazilika és kollonád, 

versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István bazilika, Zikkurat- Úr 

Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, Írnok 

szobor, Botticelli: Vénusz születése, Chagall: Párizs az ablakon keresztül, Csók István: A kereszt-

apa reggelije, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Zarándolklás a cédrushoz, Öreg ha-

lász, Nagy Taormina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, Dürer: Önarckép, Izsó 

Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, Manet: Reggeli a szabadban, Michelangelo: Dávid, 

Sixtus- kápolna freskói, Müron: Diszkoszvető, Munch: Sikoly, M.S. mester: Mária és Erzsébet ta-

lálkozása, Nofretete fejszobra, Rippl-Rónai: Kalitkás nő, „kukoricás képek”, Rodin: Gondolkodó, 

Római portrészobor, Rubljov: Szentháromság, Soós Nóra: Buborékfújó VIII., Szamothrakéi Niké, 

Szinyei Merse Pál: Majális, Szent László legendákat ábrázoló freskók, Van Eyck: Arnolfiní házas-

pár, Van Gogh: Önarckép, Napraforgók, tájképek, grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: 

Geográfus, Willendorfi vénusz 
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Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Lánchíd-Budapest, 

Magyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta aranyszarvas, Tu-

tanhamon arany halotti maszkja 
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7–8. évfolyam 

A vizuális kultúra tantárgy feladata ebben az iskolaszakaszban is az, hogy a tanulók a vizuális mű-

vészet eszközeivel megismerhető világ jelenségeit megvizsgálják, értelmezzék, következtetéseiket 

az életkoruknak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. Az ebben az életkorban fel-

erősödő mérlegelő gondolkodást, továbbá a személyes vélemények megjelenítését a vizuális kultúra 

tantárgy minden részterületén érdemes érvényesíteni. Itt jelenik meg a vizuális nevelés értékközve-

títő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje. A vizuális kultúra tantárgy kultúraközvetí-

tő hatása a történeti korok művészetének alkotó jellegű megismerésében rejlik. A magyar művészet 

kiemelkedő alkotásainak megismerése erősíti a nemzeti önazonosságtudatot és a szociális kompe-

tenciák fejlesztését is támogatja. A kamaszkorú tanulók szívesen versengenek egymással, kortársaik 

véleménye, elismerése látszólag fontosabb a szülők és pedagógusok elismerésénél, ezért a tárgy 

műveltségi anyagának elsajátítását érdemes felnőttekre szabott műveltségi játékok formájában mo-

tiválni.  A realitásigény erősödésével a tanulók érdeklődése erőteljesebben fordul a mindennapi 

vizuális jelenségek felé, így a tantárgy határozott célja a médiatudatosság fejlesztése, a fenntartható-

ság, a környezettudatos szemlélet erősítése.  

A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális médiumok 

sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő használatának kialakítása 

bennük.  Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a médiaszövegek értelmezése és megértése 

legalább olyan fajsúlyos kérdés, mint a divat, a szűkebb és tágabb környezet vizuális kultúrája, és az 

ebben megjelenő technológia. 

 

A 7–8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 14 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 10 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 8 

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 8 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 12 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 10 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

Összes óraszám: 72 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Javasolt óraszám: 14 óra  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szövegesen 

jellemez, bemutat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és 

csoportmunkában is; 
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− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összeha-

sonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás szem-

pontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész alkotásai, 

társadalmi reflexiói kapcsán. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban ké-

szült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és reneszánsz vagy 

barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet anyaghasználata, 

figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben) származó tapasztalatok megfigyelé-

se, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) és felhaszná-

lása az alkotás során. Az adott témához társított korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter 

felhasználásával vagy hangsúlyozásával fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó feladatok 

megoldása (pl. művek átdolgozása, parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék tervezé-

se, prezentáció, színházi, filmes látványterv, irodalmi, zenei illusztráció). 

 Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok (pl. 

műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint. 

Fogalmak 
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés, parafrá-

zis, vizuális napló, látványterv 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, magyaráz és 

különböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás 

érdekében felhasználja; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, átírása 

különböző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező alkotásokban. 

A megjelenítés rövid szöveges értelmezése. 

 Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos vizuális 

megjelenítésére műalkotások gyűjtése  (pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy csoportmunká-

ban. A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

 Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más elvont 

fogalom megjelenítése céljából. 

 Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, Giacometti, 

Giotto, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, Rembrandt, Shiota, van 

Gogh, Vasarely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. bizánci, expresszionizmus, gótika, impresz-

szionizmus, pop-art, reneszánsz, szürrealizmus) jellemzőinek, stílusjegyeinek összegyűjtése és a 

gyűjtött információk felhasználása játékos alkotó feladatokban (pl. műfaj vagy médium csere, 

életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet kollekció tervezése) 

 Adott látvány, tárgy együttes (pl. félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, felborult 

pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális ábrázolása (pl. fotó, 

rajz, festés, plasztika), majd a látvány kiegészítése, továbbgondolása választott vizuális alkotá-

sok (pl. Matisse: Csendélet kék asztalon, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Munch: Sikoly, 

Vermeer: Geográfus,) képi elemeinek felhasználásával a személyes mondanivaló érdekében (pl. 

a felborult padtól megrémült lány, A geográfus csodálkozva vizsgálja a félhomályban a fél pár 

strandpapucsot)  

 A XIX-XX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése (Barabás, Bor-

sos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós műveltségi ve-

télkedők stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy csoportban. Egyéni felkészü-

lés után a vetélkedő eljátszása 

Fogalmak 
vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei  

Javasolt óraszám: 8 óra  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 

feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes mó-

don kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirá-

nyítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. időszervezés, képkivá-

gás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett feladatokban (pl. 

storyboard készítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm készítése megadott fogalomból 

vagy fotóból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését célozza 

meg. 

 Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, híroldal, blog, filmetűd, 

klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és művészi kifejező 

szándékának összehasonlítása. 

Fogalmak 
címrend, tipográfia,  illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás 

Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon gene-

rált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során 

feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép és 

hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási formá-

inak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek megfigyelé-

se és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő módjaival, (pl. 

ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-XXI. század művészeti 

törekvései). 

 A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az egy iránypon-

tos perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok kiegészítése (pl. személyes szöveg-

gel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

 A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes testek rajzi 

megjelenítésében.  

 Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató műalkotások (pl. 

Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének megfigyelése után változatok 

önálló alkotása. 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek technikatör-

téneti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) stop motion típusú 

animációs kisfilmek készítése csoportban. 
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Fogalmak 
állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 

Javasolt óraszám: 12 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon gene-

rált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális 

eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is; 

− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép és 

hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tudo-

mányos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével prezen-

tálja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) alkalma-

zott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend, betűméret, tipográ-

fia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) és felhaszná-

lása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az osztály számára, saját profil tervezé-

se) egyénileg és csoportmunkában. 

 Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tudomá-

nyos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz, festés, térbeli 

konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték segítségével), és/vagy 

saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. szubjektív térkép, „hangulathőmérő”). 

 Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott szituációhoz, 

tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább illeszkedő, kifejező és 

változatos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, tervek, vélemények, ész-

revételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam, diagram, digitális prezentáció). 

 Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és fogal-

mi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, módosító, erősítő, illetve 

gyengítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép továbbgondolása különböző 

képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang alapján a szituáció reprodukálása). 

 

 

Fogalmak 
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés 
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Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szövegesen 

jellemez, bemutat; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összeha-

sonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek 

segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést vé-

gez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével prezen-

tálja; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás, stílusváltás) érdeké-

ben, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán keresztül. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját tervek megjelenítése 

szabadkézi rajzban. 

 Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és megje-

lenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. stí-

luslap, divatrajz).  

 Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző díszítőmotívuma-

it felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével mintatervezés különböző lépték-

ben, és a minta felhasználása a környezetalakításban (pl. festett faldekoráció tervezése a kiindu-

lásként használt magyar tájegység közösségi tere, épülete számára). 

Fogalmak 
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció  

Javasolt óraszám: 10 óra  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést vé-

gez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
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− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle 

forrásból; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket 

tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, 

javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 

megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. klasszikus és modern épület, labirintus, térinstal-

láció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének (pl. 2D és 3D) 

lehetőségeivel kísérletezve (pl. 2D-ből 3D megjelenítés: pop-up technika, papírplasztika, makett 

készítése, 3D-ből 2D megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz „rekonstrukció”). 

 A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl. térhaszno-

sítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a településen), elemzé-

se, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges megoldási javaslat ki-

dolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és csoportmunkában. Az adott cél érdekében 

folyó tervezési folyamat lépéseinek dokumentálása. 

 Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával, ugyanak-

kor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta formaalakítás, 

tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző tapasztalatok (pl. mérés, infor-

mációgyűjtés, ötletek vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesíté-

sével. 

Fogalmak 
építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók: 7-8. évfolyam 

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének bemutatása 

ajánlott: 

Építmények: Gaudi: Sagrada Familia, Gropius: A Bauhaus központi épülete,  

Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Makovecz Imre épületei, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 

Steindl Imre: Országház 

 

Képzőművészeti alkotások: Baldessari: Stonehenge 2005, Barabás Miklós portréfestményei, Ber-

náth Aurél: Tél, Borsos József: Nemzetőr, Bosch: A hét főbűn, Brueghel: Vakok, Brunelleschi: 

Ospedale degli Innocenti, Caravaggio: Szent Máté elhivatása, Fáraó vadászaton-thébai falfestmény, 

Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők), Giacometti: Erdő, Giotto: Szent Ferenc élete, Kandinszkij: Sárga 

piros kék, La Tour: A születés, Madarász Viktor történelmi festményei, Man Rey: Ajándék, 

Massaccio: Szentháromság, Markó Károly tájképei, Matisse: Csendélet kék asztalon, Mányok 

Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Marcus Aurelius lovasszobra, M.C. Escher grafikái, Memling: Jelenetek 

Mária életéből, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic, Modigliani: Jeanne Hébuterne sárga pulóverben, 

Monet: A felkelő nap impressziója, Moore: Fekvő figura, Munkácsy Mihály: Tépéscsinálok, Ecce 

homo, Orosz István grafikái, Paál László tájképei, Picasso: Guernica, Avignoni kisasszonyok, Raf-

faello: Az athéni iskola, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Shiota: Emlékeső, Vermeer: Geográfus 

 

Egyéb: Cristo, Dali, Vasarely                                                           
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