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1. BEVEZETŐ 

1.1. Az iskola rövid bemutatása 

 
Iskolánk 1982 óta működik Rákoscsaba és Rákoskert határán.  

A BKK és a távolsági járatok megállója a Kucorgó tér sarkán található, ahonnan iskolánk egy 

rövid sétával könnyen megközelíthető. Gépjárművel a Pesti útról nyíló Sisakos sáska utcán 

keresztül lehet az intézménybe eljutni. Az iskola az ország első ökoiskoláinak egyike, ami azt 

jelenti, hogy intézményünkben kiemelt módon jut szerephez a gyerekek és felnőttek- legszé-

lesebb értelemben vett- környezeti nevelése, oktatása. 2012 júniusában az ÖRÖKÖS 

ÖKOISKOLA kitüntető címet vehettük át. A nevelő és oktató munka két – egymáshoz közeli 

– épületben folyik. Az alsósok egy földszintes, családias épületben, a felsős tanulók az iskola 

– háromszintes – főépületében sajátíthatják el a továbbtanuláshoz szükséges ismereteket. A 

„zöld piramis” ma már jellegzetes épülete kerületünknek. 

Több sportpályával rendelkezünk. A kézilabda pályánk világítással ellátott. A testne-

velésórákon, ha az időjárás megengedi, tanulóink igénybe vehetik labdarúgó-, kézilabda- és 

atlétikai pályáinkat, illetve a műfüves focipályát.  

A közel 13 ezer kötetes könyvtárunk majdnem minden igényt kielégít. Intézményünk-

ben a számítástechnikai szaktanterem, 24 munkaállomással szolgálja a korszerű nevelést-

oktatást. Állandó internetes hozzáférhetőség segíti a pedagógusok és diákjaink mindennapi 

munkáját. Az internetes napló használata megkönnyíti a pedagógusok munkáját, az informá-

cióáramlás napra kész (pedagógus-pedagógus, pedagógus-szülő, pedagógus-diák). 

A szülői igényeket figyelembe véve az alsó tagozaton évfolyamonként egy-egy osz-

tályban bevezettük az egész napos nevelési-oktatási formát. Pedagógusaink főiskolai, egyete-

mi végzettséggel rendelkeznek, közülük többen szakvizsgázott pedagógusok, illetve mester-

pedagógusi fokozattal is rendelkeznek. A minél eredményesebb nevelő-oktató munka érdeké-

ben folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. Mindennapi munkájukat fejlesztő pedagógu-

sok és pedagógiai asszisztensek segítik. Tanítóink, tanáraink szakmai elhivatottságát és elis-

mertségét jelenlegi és egykori diákjaink valamint a legtöbb szülő is nagyra értékeli, kiemelke-

dőnek tartja. 
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1.2. Főbb célkitűzések, alapelvek 

 

Főbb célkitűzéseinket, alapelveinket küldetésnyilatkozatunkban így fogalmaztuk meg: 

 

„Együtt gyermekeink időtálló tudásáért a nyitott emberközpontú iskolában.” 

 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI küldetésünket az alábbi idézet is összegzi, meghatározza munkán-

kat: 

„ Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdagságát, városainak jel-

legét, a hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz. Több féltése és terve fog kapcsolódni ehhez a 

szóhoz: Magyarország. E több féltés és terv, több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből 

tevődik össze, amit a szó legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak.” 

Szabó Zoltán botanikus 

 

Ökoiskolai tevékenységünk és gondolkodásmódunk magában hordozza mindazokat az 

emberi, természeti, erkölcsi, etikai, világnézeti, tárgyi tudásbeli értékeket, amelyek alapvető-

ek, meghatározóak az iskola tanulóinak teljes emberi létéhez. Természetesen ez vonatkozik az 

őket nevelő-oktató pedagógusokra is. 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink az alapvető ismeretekkel felvértezve 

képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra, az önálló ismeretszerzésre. Igyekszünk úgy 

szervezni az iskolai életet, hogy a ránk bízott gyerekek mindennap szívesen jöjjenek az isko-

lába. Reméljük, hogy kíváncsiságukat, a világra való nyitottságukat az általános iskola elvég-

zése után is megőrzik. 

Minden alkalmat megragadunk, hogy gyermekeinket sikerélményhez juttassuk, és 

meggyőzzük őket arról, hogy emberségben, tudásban gyarapodni a legfontosabb érték. 

Alapelveink meghatározásánál figyelembe vettük az érvényes jogszabályi előírásokat, 

iskolánk hagyományait és a szülők, tanulók elvárásait is. A humán és reál műveltségi terüle-

tek egyenrangúságát valljuk, mivel környező világunk is egységes egészet alkot. A komplex 

személyiségfejlesztésre, az egészséges életmódra, a környezetvédő gondolkodás- és cselek-

vésmódra külön hangsúlyt fektetünk. 
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2.  HELYZETELEMZÉS 

 

2.1. Helyzetkép az iskoláról 

 

2.1.1. Az intézmény sajátos arculata  

 

Az intézmény arculatát a tágas terek határozzák meg. Térben és gondolkodásmódban 

is a legszélesebb vonulatot szeretnénk gyermekeinknek bemutatni, és kialakítani bennük a 

választás képességét. 

Az alsó tagozat fő funkciója a biztos alapok megteremtése anyanyelvből és matemati-

kából. Fontosnak tartjuk a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek (beszéd, olva-

sás, írás, figyelem, emlékezet, gondolkodás) tudatos fejlesztését, az olvasóvá nevelést. 

Sajátos arculatunkat tükrözi emelt szintű oktatásunk testnevelésből és idegen nyelvből. 

A NAT műveltségi területeibe kiemelt fejlesztési feladatként építettük bele nemzeti kultúránk 

értékeinek átörökítését, nemzeti hagyományaink ápolását, illetve hazánkban élő nemzetek és 

népcsoportok kulturális értékeinek megismerését, megbecsülését, tiszteletét. A magyar iroda-

lom, az ének-zene, illetve a vizuális kultúra tantárgyak keretében kiemelten fejlesztjük az esz-

tétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáit. Tehetséges tanulóink részére 

a kerületi  Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményünkben tartja a szolfézs- és a 

hangszeres zeneórákat. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség biztosítását, a felzárkóztatást és a 

tehetséggondozást. 

Azon diákjaink számára, akiknél ezt szükségesnek látjuk, a felzárkóztatását, egyénre 

szabott feladatokkal való ellátását nemcsak a tanítási órán valósítjuk meg, hanem a tanórán 

kívüli foglalkozásokon is. Az egész napos nevelés-oktatás lehetőséget ad a változatos foglal-

kozásokra és a kiscsoportos fejlesztésekre is. Ebben a munkában aktívan részt vesznek fej-

lesztő pedagógusaink, illetve az utazó tanári hálózatban dolgozó speciális szakemberek (logo-

pédus, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő konduktor, szurdopedagógus, gyógytestnevelő) is. 

A tehetséges tanulók fejlesztését a differenciált foglalkoztatás mellett a versenyekre 

való felkészítés és a rendszeres megmérettetés is segíti. Szakköreink, szabadidős rendezvé-

nyeink is ezt a célt szolgálják.  

 

2.1.2. Szabadidős tevékenység 

 

Diákjaink részére a kötelező tanítási órákon kívül sokféle szabadidős sportolási lehető-

séget biztosítunk. A szakkörök gazdag kínálata szintén a szabadidő hasznos eltöltését szolgál-

ja. 

Kiemelkedően jó a kapcsolatunk a kerületi művelődési intézményekkel, az általuk 

szervezett programok kiegészítik, színesítik iskolai rendezvényeinket. 

A kulturált és demokratikus közélet alapszabályait a Zrínyi Ifjúsági Fórum (diákön-

kormányzat) keretein belül tanulják és gyakorolják tanulóink. 

A hagyományossá vált táborozások a nyári szabadidő hasznos és emlékezetes eltölté-

sét szolgálják, ha ennek megszervezésére minden lehetőség rendelkezésre áll. 
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2.1.3. Az iskola társadalmi környezete - szülői háttere 

 

Az intézmény két épülete a Zrínyi út - Pesti út kereszteződésénél helyezkedik el. 

Beiskolázási körzetünk családi házas, kertvárosi jellegű település. Az itt élő családok szociális 

helyzete igen nagy különbséget mutat. 

Azokban a családokban, ahol mindkét szülő dolgozik (sokszor napi 10-12 órát), eset-

leg hétvégén is, kevés idő és türelem marad a gyerekek nevelésére. A feltárt helyzetkép alap-

ján - a szülői igényeket figyelembe véve – alsó tagozaton évfolyamonként egy-egy osztályban 

az egész napos nevelési-oktatási formát vezettük be. Igény szerint az alsó tagozaton napközi 

otthonos ellátást, a felső tagozaton tanulószobai foglalkozást biztosítunk. 

 

2.1.4. Tanulóközösségünk 

 

 Iskolánk tanulóinak száma folyamatosan megközelíti a 600 főt. Évek óta 24 (25-26) 

tanulócsoportot indítunk.  

A családi körülmények közötti különbségek miatt tanulóközösségünk összetétele is 

igen heterogén, nagyon különböző neveltségi szinttel, ismeretanyaggal rendelkeznek. A tanu-

lók családi körülménye és érdeklődése nagy szórást mutat. 

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanulók száma iskolánkban elenyésző, szá-

mukra a magyar anyanyelvű oktatást tudjuk biztosítani. 

 

2.1.5. Nevelőtestületünk 

 

 Iskolánk 1982-ben nyitotta meg kapuit, de 1985-óta már két épületben dolgozunk. 

Azóta kiemelt célunk, hogy egységes nevelőtestületi közösséget sikerüljön kialakítanunk, ami 

döntően befolyásolja nevelő-oktató munkánk hatékonyságát, eredményességét. Nevelőtestüle-

tünk összetétele átalakult, a főállású pedagógusok mellett megjelentek a részmunkaidős és az 

óraadói munkakörben foglalkoztatott pedagógusok is.  Az integrált nevelés és oktatás beveze-

tése óta nevelő-oktató munkánkat – utazó tanári hálózatban - speciális szakemberek is segítik. 

Ez a tény újfajta szemléletet kíván a közösség tagjaitól, de a mindennapok légköre bizonyítja, 

hogy nevelőtestületünk egysége, biztonságérzete jó. A fiatal és a tapasztaltabb kollégák hiva-

tástudata, kezdeményezőképessége a konstruktív együttműködést nagymértékben segíti. A 

nevelőtestület aktivitása teret ad egy fokozatosan kibontakozó, színes iskolai életnek. Megta-

pasztaltuk, hogy ez a közösség hitelesen tud értékeket közvetíteni a diákok és szüleik felé is. 

  

2.1.6. Tárgyi feltételeink 

 

A nagy épületben 13 tanterem, 3 nyelvi terem, 1 számítógépterem, 1 kémia előadó, 2 

technika terem és egy nem szabványos méretű tornaterem található. A korszerűen felújított 

ebédlő 120 fő befogadására alkalmas. 

A kis épületben 6 tanterem, 4 kisebb terem, 4 fejlesztő szoba, illetve 1 tornaszoba van. 

Itt található az iskolai könyvtár is. 

Az iskolához nagy udvarok tartoznak. Bitumenes kézilabdapálya kosárpalánkokkal és 

reflektoros megvilágítással, műfüves futballpálya, szabványméretű füves labdarúgó pálya, 
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salakos atlétikai pályával és egy füves kispálya labdarúgáshoz. Kis épületünk udvarán játszó-

tér és FITNESS-Park biztosítja a kisiskolások kikapcsolódását. 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rende-

let határozza meg azoknak a kötelező (minimális) eszközöknek és felszereléseknek a jegyzé-

két, amelyekkel iskolánknak rendelkeznie kell. Ennek alapján folyamatosan ellenőrizzük, 

hogy rendelkezünk-e a szükséges eszközökkel, a hiányok pótlásáról lehetőségeinkhez mérten 

gondoskodunk. 

Itt a minimálisan kötelező eszközök és felszerelések jegyzékén kívül csak iskolánk pedagógiai 

programjában szereplő speciális területek végrehajtásához szükséges alapvető eszközöket és 

felszereléseket soroljuk fel. 

 

ÖKO-iskola programhoz 

• Biológia szaktanterem. 

• Az iskola jelenlegi környezete, udvara. 

• Konyhakert. 

• Eszközök növényültetéshez. 

• Könyvtárban ÖKO sarok, amely az ökológiai kutatómunkát segíti. 

• Akvárium, terrárium élősarok kialakításához. 

• Szelektív hulladékgyűjtéshez megfelelő tárolók. 

• Palackzsugorító eszköz. 

• Elemgyűjtő láda. 

Idegen nyelv oktatásához 

• Nyelvi bontáshoz szükséges termek. 

• Szemléltető eszközök, videó, hanganyag és interaktív tananyagok.  

• Nyelvi labor (az informatikatermekben számítógép használatával). 

Testneveléshez, sporthoz 
• Füves nagypályás labdarúgó pálya. 

•  ¾-es labdarúgópálya. 

• Műfüves labdarúgópálya. 

• Bitumenes kézilabdapálya. 

• Atlétikapálya. 

• Nem szabványos méretű tornaterem. 

• Tornaszoba.  

Digitális kultúra oktatásához 

• 1 darab 24 tanulói géppel felszerelt informatika terem, internet és wifi hozzáféréssel. 

• Könyvtárban számítógép, internet és wifi hozzáférés. 

Egyéni fejlesztést szolgáló speciális eszközök 

• Célirányos fejlesztő könyvek és munkalapok (kiegészítők). 

Süni, Nebuló 1., 2., 3., 4. 

 Fejlesztő játékok az alábbi területeken: 

Logico, lyukas tábla, érzékelő játékcsalád, Babylon, matematika doboz (korong, pál-

cika, logikai készlet), applikációs képek (Emberek világa, Állatok világa, Növények 

világa, Közlekedés világa), beszédfejlesztő egységcsomag. 

• Olvasás, helyesírás fejlesztéséhez oktató programok és játékprogramok: 

Az én ábécém - interaktív olvasókönyv, Gémvarázsló. 

• Nagymozgás fejlesztése: hinták, karikák, különböző méretű labdák, gólyalábak, tram-

bulin, gördeszkák, ugró nyuszik, ferdepadok, ugrókötelek, szivacsszőnyegek. 

• Finommozgás fejlesztése: gyurma, tükör, festék, ecset, kendő, olló, fonalak, gyön-

gyök, különböző méretű üveggolyók. 
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3. NEVELÉSI PROGRAM 

 

3.1. Pedagógiai célkitűzéseink 

 

Az iskola alaptevékenysége az általános iskolai nevelés-oktatás, vagyis tanulóink fel-

készítése a továbbtanulásra a szakmai alapdokumentumunk alapján. Ezt elsősorban a tanórai 

foglalkozásokon a helyi tanterv előírásainak teljesítésével - 8 évfolyamos általános iskolai 

képzéssel - valósítjuk meg. 

 

3.1.1. Fő célkitűzéseink 

 

A NAT (Nemzeti alaptanterv) által meghatározott fejlesztési területek - nevelési célok át-

hatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése 

érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakorol-

tatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 

A nevelési célok érvényesülése a tartalmi szabályozás különböző szintjein: 

 beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményei-

be, tartalmaiba; 

 tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az is-

kola helyi tanterve szerint; 

 alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban 

az osztályfőnöki órák témaköreit; 

 témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, 

egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 

Intézményünk tudatosan követi a nevelési célokat, a hozzájuk rendelt feladatokat végrehajtja.  

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 
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3.1.2. Kiemelt fejlesztési feladataink, kompetenciafejlesztés 

 

A tanulás kompetenciái 

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 

Digitális kompetenciák 

Matematikai gondolkodási kompetencia 

Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

Kreativitás és önkifejezés, kulturális tudatosság 

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

 

 

A kiemelt fejlesztési feladatok konkrét meghatározása a helyi tantervekben megtalálható. 

  

3.2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Mottó: 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 
(Weöres Sándor) 

 

3.2.1. A személyiségfejlesztés és a szocializáció 

A személyiségfejlesztés nevelő-oktató munkánk alapvető része és célja is egyben, az 

ismeretátadó funkciók mellett ezt várja el tőlünk a szülői ház és a tágabb társadalmi környezet 

is. A kettő elválaszthatatlanul jelen van a mindennapokban, hisz a világról és önmagáról szer-

zett ismeretek folyamatosan gazdagítják az egyént, hozzájárulnak személyisége épüléséhez. 

Minden ember számára köztudott, hogy a gyermekekben a fejlődést befolyásoló bio-

lógiai (öröklött) tényezők elválaszthatatlanul és bonyolultan összefonódnak a nevelési ténye-

zőkkel, a környezeti hatásokkal, amelyek jelentőségükben és összetettségükben messze felül-

múlják a biológiai faktorokat. 

A gyermeki személyiség kialakulására a legnagyobb hatással a család van. A hagyo-

mányos családmodell átalakulóban van. Iskolánk nyolc osztályos szerkezete lehetőséget biz-

tosít, hogy hosszabb távon figyelemmel kísérjük, segítsük tanulóink fejlődését. Szem előtt 

kell tartanunk azokat a kortársi csoportokat, melyek hatással vannak vagy lehetnek tanulóink 

formálódására. Iskolánkban a személyiségfejlesztés terén az ökoszemléletnek, a hagyomány-

ápolásnak, a nyelvi kommunikációnak és a sportnak meghatározó szerepe van. Mindezek mel-

lett egyre nagyobb szerepe van a szocializációs folyamatban az infokommunikációs eszközök 

elterjedésének, a szűretlen, nem az életkornak megfelelő médiatartalmak megjelenésének. 

 

3.2.2. Általános célkitűzéseink 

Kiemelt célkitűzésünk, hogy a hozzánk járó gyermekek testi (fizikai), lelki (érzelmi), 

szellemi (intellektuális) és társadalmi (szociális) fejlődését lehetővé tegyük, illetve elősegít-

sük munkánkkal. Optimálisan olyan személyiség kialakítására törekszünk, mely gyorsan vál-

tozó világunk kihívásaira válaszolni képes, adaptív, sokoldalú, kreatív, önmaga és közössége 

sorsát alakítani tudó. 
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3.2.2.1. Alapelveink a személyiségformálásban 

 

A felsorolt célok elérése érdekében a következő általános érvényű alapelveket tartjuk 

fontosnak: 

• A személyiségfejlesztés a gyermek valamennyi pszichés sajátosságának fejleszté-

sét jelenti, jelen van nevelő-oktató munkánk egészében. 

• Nevelő-oktató munkánk során a személyiséget egységes egésznek tekintjük. 

• A fejlesztés során figyelembe vesszük a tanuló életkorát, biológiai érettségét, 

egyéni sajátosságait, és ezekből kiindulva professzionális nevelőként tervezzük 

meg a megfelelő foglalkozási módokat és eszközöket. 

• Szem előtt tartjuk, hogy a gyermek fejlődése gyorsabb, eredményesebb, ha mun-

káltatása egybeesik tevékenységvágyával, aktivitásával. 

• Szükségesnek tartjuk, hogy a ránk bízott gyermek érezze, hogy nevelői a teljesít-

ményétől és magaviseletétől függetlenül feltétel nélkül elfogadják, tisztelik és sze-

retik. 

Ennek érdekében a jó teljesítmény, a jó szándék, az igyekezet minden alkalommal 

kapja meg a megfelelő elismerést, dicséretet. 

• A lelki egészség (mentálhigiéné) biztosítását, kiépítését tanítványainkban minden 

területen kiemelten kezeljük. 

 

3.2.2.2. Elérendő céljaink a személyiségfejlesztésben 

 

• Rendelkezzen a tanuló helyes önismerettel, önértékelési, önfejlesztő képességgel. 

• Alakítsa ki reális énképét. 

• Ismerje meg a tanuló az értékeit, tevékenységvágyát. 

• Legyen a tanulónak önbizalma, magabiztos fellépése. 

• Alakuljon és fejlődjön kapcsolatteremtő képessége. 

• Képes legyen adekvát „énközlésre”, kommunikációra. 

• Értelmezni a metakommunikáció jelzéseit. 

• Ismerje saját értékeit. 

• Ismerje fel és óvja a környező világ minden értékét. 

• Fokozatosan növekedjék önállósága. 

• Képes legyen érdekeit képviselni, véleményét megfogalmazni. 

• Váljék kreatív emberré, fokozatosan alakuljon ki alkotó- és kritikus gondolkodás-

módja. 

• Legyen kész és képes a folyamatos, élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre. 

• Rendelkezzen bizakodó életszemlélettel, küzdőszellemmel, tudásvággyal, és töre-

kedjék az egészséges, boldog életvitelre. 

• Tudja kezelni az érzelmi feszültségeket. 

• Képes legyen az ellentétek, a konfliktusok feldolgozására, a kudarctűrésre. 

• Tudjon különbséget tenni az alapvető erkölcsi normák közt (jó - rossz, helyes - 

helytelen stb.). 

• Vállaljon felelősséget tetteiért. 

• Alakuljon és fejlődjön kötelességtudata, társadalmi érzékenysége. 

• Legyen képes szeretetet adni és kapni. 

• Tudja elfogadni a másságot (faji, vallási, kulturális, testi fogyatékosság). 

• Sajátítsa el a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képességet. 

• Legyen tudatában a demokratikus „játékszabályoknak”. 

• Rendelkezzen toleranciával és empatikus készséggel. 

• Tanulja meg, hogy mi a jog, és legyen képes élni vele. 
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• Törekedjék testi-lelki harmóniája megőrzésére. 

• Éljen, táplálkozzon egészségesen. 

• Az egészséges életmód, a mozgás váljék életformájává. 

• Rendelkezzék elemi önvédelmi képességgel (balesetvédelmi, közlekedési ismere-

tek, stb.). 

• A sport, a játék öröme - kortól függetlenül - legyen része életének. 

• Tudjon méltósággal győzni és veszíteni. 

 

3.2.2.3. A személyiségfejlesztés színterei és szereplői 

 

A feladat komplex és permanens jellegéből fakadóan a színhely nem meghatározható, 

vagy egybeesik a nevelési-oktatási folyamatok megvalósításának színhelyével, hisz az iskola 

kapuján való belépéstől a folyosói köszönéseken át a szakórai elfoglaltságig mindenhol zajlik 

a folyamat, még az iskola falain kívül is. Az alsó tagozatban, ahol szinte egy nevelő irányítá-

sával tevékenykednek a tanulók, ott valamennyi tanóra, szabadidős tevékenység a személyi-

ségfejlesztés színtere. Felső tagozaton az osztályfőnöki órák kínálják a legtöbb lehetőséget a 

gyerekek megismerésére, megnyilatkozásaik megfigyelésére, de itt is kihasználunk minden 

lehetőséget, így a szabadidős tevékenységeket is. 

Tudjuk, mekkora szerepe van - különösen a gyerekkorban - a mintáknak a személyiség 

alakulására, ezért fokozott minden felnőtt, minden nevelő-oktató intézményben dolgozó fele-

lőssége e hatásban. A technikai és adminisztratív dolgozók, valamint a pedagógusok egyaránt 

alakítói annak az iskolai atmoszférának, kultúrának és klímának, amely alapvetően meghatá-

rozza a nevelés miliőjét. 

Hagyományosan a pedagógusra hárul a személyiség feltérképezése, alakítása. A taní-

tók, napközis nevelők, szaktanárok és az osztályfőnökök teszik a legtöbbet a fenti célok meg-

valósítása érdekében, az ő nevelő-oktató munkájuk, megjelenésük, verbális és nonverbális 

kommunikációjuk, (külsejük, fellépésük, stb.), egyéniségük, vezetési stílusuk, a tanulókkal 

való kapcsolatuk jellege döntő jelentőségű e folyamatban. 

A tanórán kívüli tevékenységek fontos színterei a személyiségfejlesztésnek, hiszen itt 

a szabadidőben és a tanulási idő alatt több korosztály együttélését kell biztosítani, - szinte 

családmodellt produkálva - mely elősegíti a mások és a másság iránti tolerancia, alkalmazko-

dási képesség fejlődését is.  

Az egész napos iskolai nevelési-oktatási formában kiemelt feladat a személyiségfej-

lesztés. Ez az oktatási forma arra is lehetőséget biztosít, hogy mindkét tanító alaposabban, 

mélyebben megismerje a gyermekeket, közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki velük, hiszen 

mindketten többféle élethelyzetben (tanórai tanulás, önálló munka, étkezés, kötött és kötetlen 

szabadidős foglalkozás, múzeumlátogatás stb.) megfigyelhetik őket. Itt van idő az élménysze-

rű tanulásra, a problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekre, a kreativitást ösz-

tönző feladatokra, a projektek megvalósítására. A tanulók sokféle tevékenység közben "ki-

próbálhatják" magukat, miközben önismeretre tesznek szert.     

Szereplők ebben a munkában a szülők is, a gyermek előéletére, családi hátterére vo-

natkozó információkat ők közlik szülői értekezleten, fogadóórán, esetleg családlátogatás al-

kalmával, vagy reggel a kapuban.  

A pedagógus munkáját segíti - adott esetben - a gyermek és ifjúságvédelmi felelős is. 

Ha a tanító, vagy a tanár felismeri és jelzi, hogy a nevelési folyamatba speciális szakembert is 

be kell vonni, azaz korrekciós, terápiás segítségre van szükség, külső intézményhez, speciális 

szakemberekhez fordulhat. 
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3.2.2.4. A személyiség fejlődését elősegítő iskolai körülmények 

 

• A rendkívül kedvező környezeti adottságok (rét, nádas, sportpályák stb.). 

• Az iskola dolgozóinak kiegyensúlyozottsága, a felnőtt világ „stabilitása”. 

• Az iskolavezetés, a nevelőtestület, a technikai dolgozók, a szülők és más partnerek 

(pl.: edzők) egymás megbecsülésén alapuló kapcsolata. 

• A nevelőtestület összhangja, egységes és következetes gyerekbarát tevékenysége a 

nevelő-oktató munka terén. 

• Egységes értékelési rendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a gyermek teljes 

személyiségét. 

• Szorongásmentes, bizonytalanságot kiküszöbölő körülmények megteremtése. 

• Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő helyes napirend megszervezése, betar-

tása. 

• Az életkori sajátosságoknak megfelelő berendezések, otthonos körülmények meg-

teremtése. 

• Igényes környezet, kulturált tisztálkodási, étkezési lehetőségek biztosítása. 

• Folyamatos iskolaorvosi ellenőrzés. 

• Sportolási és szabadidős tevékenységek biztosítása. 

• Tanulmányi és kulturális versenyek szervezése. 

• Az önművelődés lehetőségeinek (könyvtár, internet) biztosítása. 

 

 

3.3. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Célunk 

 

Az iskolában eltöltött időben tanulóink részesüljenek a teljes egészséget, testi-lelki jól-

létet, egészségi állapotot hatékonyan fejlesztő mindennapos iskolai egészségfejlesztő tevé-

kenységben. 

 

Feladataink 

 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok az alábbi területekre  ter-

jednek ki: 

• egészséges táplálkozás, 

• mindennapos testnevelés/testmozgás, 

• a testi és lelki egészség fejlesztése, 

• a szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

• a baleset-megelőzés, 

• az elsősegélynyújtás, 

• a személyi higiénia. 

 

Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki 

számára kötelező! 
A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgá-

lat közreműködésével készítette el. (2. számú melléklet) 
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3.3.1. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink 

 

 Célunk 

 

 Az iskolai nevelés-oktatás segítse a gyerekek egészséges és harmonikus mentális, testi, 

lelki fejlődését. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

gyerekek kapjanak az iskolától, illetve a gyermekvédelmi intézményrendszer segítőitől támo-

gatást az esélyegyenlőség biztosításához, a lemaradás veszélyeinek csökkentéséhez, és a kul-

turális különbségekből adódó egyenlőtlenségek kiküszöböléséhez, a családban történő nevel-

kedéshez. 

 Továbbá célunk, az iskolai élet minden területén a gyermeki jogok tiszteletben tartása, 

érvényre jutásának segítése. 

 

 Feladataink 

 

Az iskolai gyermekvédelmi munkánk fő feladata a preventív tevékenység a tanulók veszé-

lyeztetettségének elkerülése érdekében, valamint azok az általános gyermekvédelmi felada-

tok, amelyek a nevelés-oktatás folyamatában, és az iskolához kapcsolódó egyéb tevékenysé-

gek ellátása során valósulnak meg. 

• A tanév kezdetekor írásban tájékoztatjuk a tanulókat és szüleiket a gyermek- és if-

júságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban keres-

hető fel. Jól látható helyre kifüggesztjük, hogy az iskolán kívül milyen gyermek-

védelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. 

• A veszélyeztetett tanulóknál a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - az okok feltá-

rása érdekében - az osztályfőnökkel családlátogatás alkalmával jobban megismer-

heti a tanuló családi környezetét. 

• Gyermekbántalmazás vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén értesítjük a Rákosmenti Életfa Humán Segítő 

Szolgálatot 

• A Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat felkérésére részt veszünk az eset-

megbeszéléseken. 

• Kiemelt feladatunk a prevenciós munka, ennek részeként pedagógusok, szülők és 

diákok számára előadásokat szervezünk.  A programok az információszerzést, va-

lamint az önismeret, a döntéshozatal, a stressz-kezelés, az egészséges életmód és 

életvezetés témaköreit ölelik fel. 

• Hátrányos helyzetű gyermekeinkkel (és szüleikkel) megismertetjük az esélyegyen-

lőségi programokat: 

   

  -„Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja ” 

  -„Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja” 

 

3.3.1.1. Teendők, tevékenységek 

 

• Az osztályok félévenkénti feltérképezése gyermekvédelmi szempontból, a nyilvántar-

tott tanulók helyzetének időszakos felülvizsgálata az osztályfőnökök közreműködésé-

vel. 
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• Érintett tanulóink tanulmányi előmenetelének, szabadidős programjainak fokozott fi-

gyelemmel kísérése. 

• Igazolt és igazolatlan hiányzások követése, szükség esetén az aktuális jogszabályok-

nak megfelelő intézkedés megtétele. 

• Korrepetálás, felzárkóztatás, konzultáció speciális szakemberrel. 

• Szakmai segítségnyújtás szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak. 

• Szükség esetén családlátogatás. 

• A szociális ellátások számbavétele. 

• Indokolt esetben anyagi támogatás kérése a Szülők az Iskoláért Alapítványtól. 

• Kapcsolattartás a szociális hálóhoz tartozó intézményekkel.  

• Pályázati lehetőségek kiaknázása. 

 

3.3.1.2. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az aláb-

bi tevékenységek szolgálhatják a gyermekvédelem céljainak 

megvalósítását: 

 

 Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások felajánlása. 

 Indulási hátrányok csökkentése. 

 Differenciált képességfejlesztés 

 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulásszervezés. 

 Egyénre szabott házi feladatok feladása. 

 Pályaválasztás segítése, tanácsadás. 

 Családi életre történő nevelés. 

 Egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése. 

 Egész napos nevelés-oktatás biztosítása. 

 Napközis és tanulószobai foglalkozások szervezése. 

 Tanórán kívüli foglalkozások szervezése. 

 Iskolai étkezési lehetőségek biztosítása. 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok. 

 Szülőkkel való együttműködés. 

 A családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése. 

 Gyógytestnevelés biztosítása. 

 Ismeretterjesztő előadások szervezése. 

 

 Ha a tanulót veszélyeztető okok pedagógiai eszközökkel/módszerekkel nem szüntethe-

tők meg, akkor felvesszük a kapcsolatot a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálattal, a család-

segítő központtal, illetve az illetékes hatósággal, amely javaslatot tesz a további intézkedésre. 

 

  

3.4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Mottó: 

„Minden egyes ember, még a legnagyobb is parányi része az egésznek, minden rész az 

egészért lévén alkotva, azért kell munkálkodnia.” 

        (Kölcsey Ferenc) 
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Intézményünk nevelőmunkájának fontos feladata a közösségek kialakítása, formálása 

és fejlesztése, amelynek legfőbb befolyásoló tényezője a gyermekek életkora. 

Az individuum fejlesztése mellett alapvető célunk a küldetésnyilatkozatunkban is kifejezésre 

juttatott közösségfejlesztés. 

„Együtt gyermekeink időtálló tudásáért a nyitott emberközpontú iskolában.” 

 

Alapvető, személyiségbe építendő emberi értékek a közösségekben 

 

• Önmagunk és mások tisztelete és megbecsülése. 

• A szolidaritás érzékének kifejlesztése. 

• A tolerancia. 

• Az igazságosság. 

• A bizalom. 

• A barátság. 

• A többségi akarat elismerése, a közösségi célok elérésében. 

 

3.4.1. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszainak (alsó és felső tagozat) 

közösségfejlesztési feladatai 

 

Fő feladataink 

 

• Az alsó tagozatos szakaszban (1-4. évfolyam) a közösség kialakítása. 

• A felső tagozatos szakaszban (5-8. évfolyam) a közösség formálása, fejlesztése. 

 

A közösségek kialakításában meghatározó szerepet játszanak a következő tényezők: 

 

• az életkori sajátosságok, 

• a gyermekcsoportok szociális háttere, 

• a gyermekcsoportokkal foglalkozó pedagógusok. 

 

3.4.1.1. A közösségfejlesztés követelményei az alsó tagozatos (1-4. évfolyam) 

szakaszban 

 

• Ismerjük meg a tanulók személyiségét, életkörülményeit, építsünk az óvodában szer-

zett ismeretekre is. 

• A tanulókkal közösen alakítsuk ki az együttélés, az együttműködés legfontosabb sza-

bályait. (Már kisiskolás korban lényeges, hogy a gyerekek közösen éljék meg a nor-

maalakító élményeket, ugyanis az átélt kudarcok, örömök összehozzák, összetartják a 

gyermeki közösségeket.) 

• Folyamatosan növeljük az összetartozás érzését, ezzel szemben folyamatosan csök-

kentsük a pedagógus központi szerepét. 

• Helyezzünk hangsúlyt a „mi” tudat formálására. 

• A tanulókkal közösen értékeljük a kitűzött és elvégzett feladatokat, a közösségi konf-

liktusokat. A gyors lefolyású, közeli sikereket hozó feladatok mellett hosszabb erőfe-

szítést igénylő célokat tűzzünk ki a közösségek elé (pl.: műsorkészítés, farsangi mulat-

ság szervezése, anyák napjára való felkészülés). 
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3.4.1.2. A közösségfejlesztés követelményei a felső tagozatos (5-8. évfolyam) sza-

kaszban 

 

• Fordítsunk figyelmet a magatartási normák kialakítására, eközben vegyük figyelembe 

a csoport véleményét, javaslatait. A közösen kialakított és elfogadott normákkal az 

osztály tagjai könnyebben azonosulnak, sokkal inkább sajátjuknak tekintik, mint egy 

kívülről jött felnőtt követelést. 

• Juttassuk érvényre a csoportaktivitást, a tanulók végezzenek öntevékenyen önálló 

munkát. 

• Kapjon kiemelt szerepet a közösségben a közvélemény kutatása. A hangadók sokszor 

kiemelt szerepet játszanak az osztály életében, javaslataikat társaik kritika nélkül elfo-

gadják, esetleg félnek is tőlük. Célszerű egyénileg is foglalkozni ezekkel a tanulókkal, 

és esetleges csoportnyomással, tanári, szülői ráhatással befolyásolni magatartásukat. 

• Fontos feladat a pozitívan ható tanulók tekintélyének növelése, az aktívák kinevelése. 

• Tekintsük fontosnak és emocionálisan nélkülözhetetlennek az együttes élmények ter-

vezését, szervezését, lebonyolítását. Az együttes cselekvés élménytöbblete (még a ku-

darcé is) erősíti a közösséghez tartozás érzését. 

• Tiszteljük és őrizzük a kialakult hagyományokat, ugyanis ezek adják a közösségek sa-

játos arculatát. 

• Vonjuk be az érdekérvényesítésbe gyengébb tanulókat is az osztályközösség életébe. 

Bízzuk meg őket olyan feladatokkal, amelyeket sikeresen tudnak megoldani. 

• Fejlesszük tovább a „mi” tudatot. 

 

 

3.4.1.3. Közösségfejlesztés a tanórákon 

 

A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékeny-
ségének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által törté-
nő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevé-
kenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez 
szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azo-
kat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, va-

gyis állandó aktivitását biztosítják. 

 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit.

 Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában, projektmunkában) a tanulók 
együttműködését,tevékenységét, önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, 
alkotóképességét kell előtérbe állítani.

 

3.4.1.4. Tanórán kívüli közösségfejlesztő tevékenységi formák  

 

Fontos a közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, a tanulói közös-

ségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek 

és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
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Hagyományaink: 

Őszi és tavaszi „Túranapok” 

Őszi és tavaszi „Sportnapok” 

Zrínyi Kupa 

Zrínyi nap 

A Zrínyi Ifjúsági Fórum (diákönkormányzat) Napja 

Szüreti bál 

Mikulás bál 

Farsangi bál 

„Bolond” ballagás 

Szülők-nevelők bálja 

Advent a Zrínyiben 

Karácsonyi hangverseny 

Zenei Világnap 

Őszi és tavaszi „Zöldítő Napok” 

Föld Napja 

Madarak és Fák Napja 

Állatok világnapja 

Tanévnyitó ünnepség 

Tanévzáró ünnepség 

Ballagás 

Hagyományőrző Nap – Területi rovásírás verseny 

„Aranyötösök” elismerésének átadása 

Zrínyi Plakett adományozása 

Sáskafesztivál 

 

Megemlékezések az alábbi eseményekről:  
Október 6. Aradi Vértanuk emléknapja 

Október 23. 1956-os Forradalom és szabadságharc emléknapja 

November 18. Zrínyi emléknap 

Március 15. 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

 

Egyéb közösséget fejlesztő tevékenységek: 

Videofilmek, fényképek, tablók, és kiállítás készítése az iskolai életről. 

A Zrínyi Ifjúsági Fórum /ZIF/ működése. 

A diákönkormányzat működése az osztályközösségekben. 

Az osztályközösségek részvétele az iskolai közösség rendezvényein. 

Az osztályközösségek hagyományokon alapuló tevékenysége.  

Adventi programok. 

Kapcsolatteremtés iskolán kívüli közösségekkel, szervezetekkel. 

 

Munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk tanulói szívesen vállalják az iskola 

közösségéhez való tartozást, ismerik, és büszkék a nagy elődökre, de a napjainkban sikert 

elért sportolókra, és a tanulmányi versenyeken jól szereplő, a mindennapokban helytállni tudó 

iskolatársakra is. 

 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 19 

3.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnö-

ki munka tartalma, feladatai 
 
A pedagógusaink helyi szintű feladatait az intézményi SZMSZ és a munkaköri leírás 

pontosan rögzíti.   

 
A pedagógus alapvető feladata, kötelessége 

 

• nevelő-oktató munkája során gondoskodjék a tanuló személyiségének fejlődé-

séről, tehetségének kibontakoztatásáról, figyelembe véve egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét; 

• gondoskodjon a nevelési-oktatási intézményben, továbbá a pedagógiai program 

részeként kötelező intézményen kívüli foglalkozások, programok ideje alatt a 

tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről; 

• nevelő-oktató munkáját éves és tanórai szinten a tanulócsoporthoz igazítva, 

szakszerűen megtervezve végezze; 

• egyénileg foglalkozzon a különleges bánásmódot igénylő tanulóval (pl.: alul-

teljesítő tehetséggel), segítse felzárkózását; 

• járuljon hozzá a tanuló erkölcsi fejlődésének előmozdításához; 

• a kerettantervben meghatározottak szerint értékelje a tanulók munkáját; 

• rendszeresen tájékoztassa a szülőt gyermeke iskolai teljesítményéről, magatar-

tásáról, a fejlesztés lehetőségeiről;   

• segítse elő tanítványa pályaorientációját; 

• a pedagógiai programban és az intézményi SZMSZ-ben előírt pedagógiai és 

adminisztratív feladatokat határidőre teljesítse; 

• aktívan vegyen részt a nevelőtestületi értekezleteken, illetve az iskolai rendez-

vényeken; 

• működjön együtt munkatársaival; 

• őrizze meg a hivatali titkot; 

• folyamatosan képezze magát; 

• határidőre szerezze meg a kötelező minősítést; 

• tanúsítson hivatásához méltó magatartást. 

 

 

 Az osztályfőnöki munka tartalma, feladata 

 

Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnöki munka 

tartalmát, feladatait az intézményi SZMSZ és a munkaköri leírás részletesen meghatározza. 

 

 Az osztályfőnöki munka kiemelt feladatai 

 

Az osztályfőnök feladata: 

• a pedagógiai programban rögzített alapelvek szerint neveli osztályának tanulóit, tekin-

tettel a differenciált személyiségfejlődésre; 

• együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását; 

• koordinálja, segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját; 

• szükség esetén együttműködik tanítványaival foglalkozó speciális szakemberekkel; 

• figyelemmel kíséri tanítványi magatartását, szorgalmát, tanulmányi előmenetelét, kü-

lönös gondot fordítva a hátrányos helyzetű tanulókra; 
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• folyamatosan figyelemmel kíséri az osztály fegyelmi helyzetét, tanítási órákat látogat; 

• minősíti tanulói magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-

jeszti;  

• rendszeresen tájékoztatja a szülőket gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanul-

mányi előmeneteléről; 

• szülői értekezletet/fogadóórát tart, szükség esetén családot látogat; 

• ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat; 

• a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályokat betartva intézi diákjai hiányzásait; 

• javaslatot tesz tanulói jutalmazására, büntetésére; 

• részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

 

3.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos peda-

gógiai tevékenység 
 
Intézményünkben kiemelt figyelmet igénylő tanulók közé tartoznak a többi tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható: 

- kiemelten tehetséges tanulók, 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók, 

- a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyaté-

kos, beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral és autizmus spektrum zavarral küzdő) diákok. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése során a nevelési-oktatási folyamat 

egyszerre egységes és differenciált. A tanítási-tanulási folyamat tervezésben már megvalósul 

az egyéni különbségek figyelembevétele.  

A tehetséggondozás során a pedagógus feladata, a kiemelkedő teljesítményre képes ta-

nulók felismerése, tehetségük kibontakozásának segítése. Az egyéni sajátosságokra tekintettel 

lévő differenciált eljárásokat nemcsak a tehetséggondozásban, hanem az alulteljesítő tanulók 

felzárkóztatásában is hatékonyan alkalmazzuk. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti az integrált oktatás. Az együttnevelésben, oktatásban, fejlesztésben nagyon fontos 

a pedagógus részéről az elfogadás, az empátia, a tolerancia, mely elvárás intézményünk min-

den pedagógusától.             

 

 

3.6.1. A tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

Mottó: 

„Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok lennének, akiknek lenniük kellene, és segít-

sük őket abban, hogy azzá váljanak, amivé képesek.” 

(Goethe) 

 

 A tehetség valójában emberi tulajdonságok, képességek rendszere, tehát nem abszolút, 

hanem lehetőség, amelyet megfelelő pedagógiai, pszichológiai módszerekkel felszínre lehet 

hozni, ha az egyén és a környezete között megfelelő a kapcsolat. 

 A tehetség felismerése és gondozása nevelő-oktató munkánk lényeges része. 

A tehetséggondozás kulcsfontosságú tényezői a pedagógusok, akiknek a képességfejlesztés 

során három feladatot kell megoldaniuk: 
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1. A tanulók személyiségének minden értékes vonását gondos szakértelemmel és megértő 

humánummal kell kibontakoztatnunk. Erősítenünk kell a jellemet, az akaraterőt és a közösségi 

szellemet. 

2. Fejlesztenünk kell a gyermekekben azokat az általános értelmi képességeket, melyek min-

den pályán szükségesek a boldoguláshoz. 

3. Keresnünk és fejlesztenünk kell minden gyermekben azt, vagy azokat az adottságokat, me-

lyek bennük a legjobbak, és az átlagos szintet meghaladják. 

 

Célunk 

 

• A képességek, a kreativitás és a személyiség összehangolt fejlesztésével, minden 

diákunknak segítsük feltárni és kibontakoztatni egyéni tehetségét, megfogalmazni 

egyéni életcélját. 

• Nyolcadik osztály után olyan fiatalokat szeretnénk útjukra bocsátani, akik eliga-

zodnak a természeti és társadalmi környezetben, képesek alakítani azt, megtanulják 

kezelni és megoldani az őket érő konfliktusokat és kihívásokat. 

 

Feladataink 

 

Adjuk lehetőséget tanulóinknak tehetségük felismerésére és kibontakoztatására. 

Tegyük képessé tanulóinkat önismeretük fejlesztésére, képességeik megismerésére, az 

önálló tanulási technikák elsajátítására, az önálló ismeretszerzésre, a kreatív gondol-

kodásra. 

 

 

3.6.1.1. A tehetséggondozás tanórai lehetőségei 

 

Emelt óraszámú oktatás (idegen nyelv) 

 

A korai gyermekkorban elkezdett idegennyelv-tanulás alapozza meg az egész életen át tar-

tó nyelvtanulás folyamatát, a megfelelő szintű olvasást, szövegértést, írást és beszédkészséget. 

Alapja a későbbi második idegen nyelv elsajátításának. 

Iskolánkban a - a szülői igényeket figyelembe véve - már első évfolyamtól egy osztályban 

bevezettük  a nyelvoktatást. Szakképzett nyelvtanáraink kiemelt feladata, hogy megalapozzák 

gyermekeink versenyképes tudással rendelkező uniós polgárrá válását. 

A tanórai foglalkozások ahol lehetséges, bontott csoportokban történnek. A legkisebbeknél az 

életkori sajátosságoknak megfelelően minden tevékenység a játék valamely formájában jele-

nik meg. Korszerű tankönyvekből és egyéb interaktív segédanyagokkal a legújabb tanulásel-

méleti módszerek alkalmazásával fejlesztjük a nálunk tanuló diákokat. 

Az 1-3. évfolyamon a szabadidős sávban nyelvszakos tanáraink nyelvi előkészítő foglalkozá-

sokat tartanak. Az emelt óraszámú nyelvoktatás bevezetése a 4-8. évfolyamon egy-egy osz-

tályban valósul meg. 

 

Testnevelés és sport orientációjú osztály 

 

A testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának 

szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevé-

kenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészség-
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fejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az 

egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. 

Cél a tanulók személyiségének és esztétikai érzékének harmonikus fejlesztése, egészséges 

életmódra való igény kialakítása, tűrő- és alkalmazkodási képesség megteremtése.  

Egyik első osztályunk testnevelés orientációjú. Ebbe az osztályba várjuk azokat a gyerekeket, 

akik már most egyesületi szinten sportolnak, vagy a későbbiekben szeretnének egyesületi ta-

gok lenni. Szakképzett testnevelőink illetve tanítóink kiemelt feladata, az előbbiekben említett 

célok, feladatok megvalósítása érdekében, hogy megalapozzák a gyermekekben a mozgás 

iránti szeretet. Ösztönözzék, hogy minél többen sportoljanak egyesületben, hogy felnőve 

eredményes sportolóvá illetve olyan felnőtté váljanak, akik a későbbiekben átadják a sport 

iránti szeretetet gyermekeiknek, illetve csak a mozgás öröméért szabadidőben mozogjanak.  

A legkisebbeknél legfontosabb a játékosság. A különböző játékos feladatokon keresztül sajá-

títják el az alapvető tevékenységi formákat (ugrás, dobás, futás), amire ráépülnek az egyes 

sportágak technikai jellemzői. Mindegyik osztályban fontos szerepet tölt be a versenyeztetés, 

és az arra való felkészülés, felkészítés. 

 

Minden tanórán végezhető tehetséggondozás 

 

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. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni ké-

pességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók 

önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. A differenciálás kiváló lehetőséget biztosít a 

tanórán történő tehetséggondozásra. 

 

 

3.6.1.2. A tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségei 

 

 Iskolánk sokféle szakkört, sportfoglalkozást kínál az érdeklődő tanulók számára. A 

tanórán kívüli foglalkozásokon is felkészítjük tanulóinkat a különböző szintű versenyekre. A 

tehetségpontokkal kapcsolatot tartunk. Tanulóinkat ösztönözzük a pályázatokon való részvé-

telre. 

 Kiemelten foglalkozunk a sportélet megszervezésével, s ezen belül a tehetséges diákok 

célirányos fejlesztésével. 

 

Kisiskolásaink számára évente hagyományosan a következő versenyeket hirdetjük meg: 

Vers- és prózamondó 

Szépen olvasó 

Szépíró 

Helyesírási 

Matematika 

Szorobán 

Népdal éneklési 

 

Felsősöseinknek az igényeket figyelembe véve általában az alábbi versenyeket indítjuk: 

Vers-és prózamondó 

Kazinczy verseny 

Helyesírási 

Matematika 
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Helytörténeti 

Történelem 

Természetismeret 

Földrajz 

Biológia 

Kémia 

Fizika 

Idegen nyelv 

Közlekedési ismeretek 

Digitális kultúra 

Technika és tervezés 

Vizuális kultúra 

 

 A versenyre való felkészítésben tanáraink munkáját segíti az iskolai könyvtár. Tanuló-

ink segítséget kapnak a könyvtárostól, ha a szaktanároktól kapott célirányos feladataikkal 

megkeresik őt. Fontos, hogy tudatosítsuk tanulóinkban, hogy a könyvtár kifogyhatatlan lehe-

tősét nyújt számukra az önálló ismeretszerzésben és gyarapításban. A könyvtár az a hely, 

ahonnan „a szellem aranyát mindenki számolatlanul viheti magával”. 

 A kerületi zeneiskola hangszeres zenére és szolfézsra tanítja tehetséges tanulóinkat, 

akik ünnepségeinken és a karácsonyi hangversenyünkön bemutathatják tudásukat. 

 A tehetséggondozás kiemelt feladata a hatékony, önálló tanulásra való felkészítés. A 

tanulásmódszertan tanításával képessé tesszük tanulóinkat arra a gyors, hatékony és mély is-

meretszerzésre, amely a tehetségfejlesztés nélkülözhetetlen velejárója. E módszerek elsajátít-

tatása, folyamatos - az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket figyelembe vevő - 

fejlesztése az egyik legfontosabb feladatunk. 

 Tehetséges tanulóink - szülői igény szerint - 3. osztálytól bekapcsolódhatnak az orszá-

gos levelező feladatmegoldó versenyekbe (magyar nyelv és irodalomból, matematikából, ter-

mészetismeretből, angol nyelvből). 

A humán, reál és a művészetekben jeleskedő tanulóink pályázatokon vehetnek részt.  

Szülői és tanuló igények alapján a mindenköri lehetőségeket figyelembe véve szerve-

zünk külföldi tanulmányutakat, melyek nagyban növelik diákjaink magabiztosságát az idegen 

nyelv használatában és hozzájárulnak kulturális ismereteik bővítéséhez. 

Szintén szülői és tanulói igények alapján szervezünk sport táborokat, kirándulásokat, 

túrákat, melyek nagyban növelik diákjaink közösségé való formálódását. 

  

 

3.6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a 

sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek 

 
 Intézményünk szakmai alapdokumentuma alapfeladataink közé sorolja a beilleszkedé-

si, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integ-

rált nevelését. 

  A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését az 

iskolai fejlesztő pedagógusaink látják el. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését teljes állású fejlesztő peda-

gógus és gyógypedagógus, illetve "utazótanári hálózatban" logopédus, gyógypedagógus, 

szurdopedagógus, mozgásfejlesztő konduktor és gyógytestnevelő látja el. 
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A segítséget nyújtó utazó gyógypedagógusi szolgálat a többségi iskolában tanítók 

számára szakmai segítséget nyújt (szakirodalom, esetmegbeszélések, óralátogatások, mód-

szertani továbbképzések), illetve speciális eszközöket biztosít. 

Szoros kapcsolatot alakítottunk kerületünkben működő speciális intézménnyel: 

• Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény 

1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Naplás út 60. 

 

Az intézmény dolgozói igény szerint folyamatosan szakmai és módszertani segítséget nyújta-

nak. 

A folyamatos segítségnyújtás formái: 

• Módszertani Napok megrendezése. 

• Fejlesztő Szakmai műhely vezetése. 

• Hospitálások a speciális intézményben („kéttanáros” modell bemutatása, differen-

ciálás a tanórán, egyéni- és kiscsoportos fejlesztés, logopédiai foglalkozás, gyógy-

testnevelés). 

• Szakirodalom ajánlása, szakkönyvkölcsönző működtetése. 

• Nevelési értekezletek megtartása. 

• Előadások tartása munkaközösségi szinten. 

• Szülői értekezletek tartása (pl.: együttnevelés témában). 

 

A felzárkóztatást segítő program alapelvei 

• A feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol er-

re szükség van. 

• Szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények 

kialakítása és teljesítése. 

• A tanulók értékelése során az önmagukhoz mért fejlődés értékelvének a figyelem-

bevétele. 

 

A felzárkóztatást segítő program célja 

• A kudarc okozta feszültség megszüntetése. 

• A személyiség egyensúlyának helyreállítása. 

• A tantárgyi követelmények elsajátíttatása lehetőleg minimumszinten. 

 

A felzárkóztatást segítő program feladata 

• A kudarc jellegének, típusának megállapítása. 

• A problémák okainak számbavétele. 

• A megfelelő segítségnyújtás módjának megtervezése. 
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• A segítségnyújtás gyakorlati megvalósítása. 

 

A felzárkóztatást segítő program folyamata 

• Komplex pedagógiai diagnózis megismerése. 

• A fő fejlesztési irányok meghatározása. 

• A fejlesztés kiemelt területeinek rögzítése. 

• A kiemelt területek lebontása feladattípusokra. 

• A feladatok beépítése a tananyagba. 

• A feladatok megvalósításának ütemezése. 

• A munkamegosztás megszervezése. 

• A megvalósítás színtereinek kijelölése. 

•  Kontrollvizsgálatok elvégzése (6 hónapos ciklusok). 

• Visszacsatolás. 

 

A felzárkóztatás formái, keretei 

• A problémagyanús gyermekek „kiszűrése” elsősorban a tanítók és a szaktanárok 

feladata, de segítséget nyújtanak ebben a munkában az iskolai fejlesztő pedagógu-

sok is. 

• A „kiszűrt” tanulókról az osztályfőnök, illetve a szaktanár Pedagógiai véleményt 

készít, melyet szülői hozzájárulás után eljuttat Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

XVII.Kerületi Tagintézményébe  

• A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII.Kerületi Tagintézmény szakvéleménye 

alapján a pedagógus megtervezi a gyermek egyéni, differenciált fejlesztését. 

• Az alsó tagozaton a fejlesztő munkát az osztálytanító, a fejlesztő pedagógusok és a 

napközis nevelő együttesen, egymással konzultálva végzi. 

• A felső tagozaton a szaktanár és a fejlesztő pedagógus - esetenként speciális szak-

ember - egymással konzultálva végzi. 

• A fejlesztő pedagógus által történő speciális fejlesztés - tanulási időben a tanítási 

óráról kiemelve és a délutáni szabadidőben – egyéni vagy kiscsoportos formában 

(maximum 4 fő) valósul meg. 

• A tanító, illetve a szaktanár tanórán és a tanórán kívüli foglalkozások keretében, 

egyénre szabott, differenciált fejlesztéssel biztosítja a megfelelő haladási ütemet. 

• A felzárkóztatás során a „kis lépések” elvét követjük, apró lépésekben, tevékeny-

kedtetéssel, sok megerősítéssel, gyakorlással, alkalmazással törekedünk a biztos 

tudás kialakítására, a tanulók önbizalmának megerősítésére. 

Iskolánkban egyre több a tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma, velük kiemelten 

foglalkozunk, mivel speciális képzést igényelnek. Fejlesztésüket képzett szakemberek látják 

el.  

 Az egyéni differenciált fejlesztés menete: 
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• Szűrés (év eleje, félév, év vége). 

• Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. 

• Az egyéni differenciált fejlesztés megvalósítása. 

• Kontrollvizsgálat. 

• Visszacsatolás. 

A fejlesztő pedagógus munkája során szoros kapcsolatot alakít ki a gyermekkel fog-

lalkozó pedagógusokkal és a szülőkkel. Szükség esetén speciális segítséget kér a Szakértői és 

rehabilitációs bizottság vagy a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat munkatársaitól. 

Iskolánkban minden pedagógus feladata a felzárkóztatás, melynek egyik kiemelt terü-

lete a tanórai differenciálás. A differenciálás alatt minőségi és mennyiségi mutatókat is ér-

tünk.  

A tanulásszervezés területén a következő szempontok a meghatározók: 

• A tanítási-tanulási folyamatban a gyermek motivációjára és aktivitására építünk. 

• A tanulásszervezés fő szempontja a tanuló képességeihez optimálisan alkalmazko-

dó differenciálás a feladatok meghatározásában, a megoldásban, a tanári segítség-

nyújtásban, az ellenőrzésben és az értékelésben. 

A differenciált egyéni képességfejlesztés másik területe a ”hagyományos korrepetá-

lás”, melyet lehetőségeinkhez mérten 1-4. évfolyamon minden osztályban, a felsőben pedig 

évfolyamszinten tudunk biztosítani.  

 

3.6.2.1. A beilleszkedési,magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai te-

vékenység 

 

 Az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős feladata 

  

• A magatartási problémákkal küzdő gyerekeink figyelemmel kísérése. 

• Egyénre szabott feladatok adása. 

• Egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás. 

• Tanulóink bevonása a sportba. 

• Gyermekeink jó képességeinek további megerősítése. 

• Érzelmi kötődés, megteremtése (tanárokkal, társakkal). 

• Tanulóink bevonása a délutáni szabadidős foglalkozásokba. 

• Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (fogadóóra, szülői értekezlet, családlátoga-

tás, egyéb iskolai rendezvények). 

• Folyamatos kapcsolattartás a speciális szakemberekkel. 

 

3.6.3. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

 A rendszerváltást követő években egyre nagyobb különbség tapasztalható a családok 

társadalomban elfoglalt helye, anyagi helyzete között, mely maga után vonja a tanulásra, mű-

velődésre, önművelésre való igény és lehetőség egyre nagyobb különbségét is. 

 Az iskolai felmérés ugyan nem tanúskodik a hátrányos helyzetben levő tanulók nagy-

számú emelkedéséről, nem tüntet fel feltűnően nagyszámú munkanélküliséggel küzdő csalá-
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dot, a tapasztalat mégis az, hogy egyre nő a csendesen leszakadó, elszegényedő, gyermeküket 

napi nehézségek közt nevelők száma. 

 

Célunk 

A különböző háttérrel rendelkező diákok számára biztosítsuk az esélyegyenlőséget, a közös-

ségbe való beilleszkedéshez, illetve a tanulásban, a művelődésben, a világra való nyitásban. 

 

Feladataink 

 

• Ismerjük fel a hátrányos helyzetet.  

• A közösségbe való beilleszkedés problémája esetén végezzük el a társas kapcsola-

tok felmérését (szociometriai mérés) azért, hogy a meglévő kapcsolatokat megerő-

sítsük, a peremhelyzetűek bekapcsolódását pedig segítsük. 

• Művelődési hátrány esetén fejlesztő/felzárkóztató programokra, tanórán kívüli kö-

zösségi megmozdulásokra kell irányítani a gyermekeket, élményszerzés, informá-

ciószerzés, beilleszkedés és a közösség normáinak felvétele érdekében. 

• Anyagi hátrány esetén a szülőt az összes lehetőségről tájékoztatni kell (pl.: segé-

lyek, alapítványi hozzájárulások stb.). 

 

A gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök együttműködése egyre fontosabb, a 

bizalom megteremtése a diszkrét segítségnyújtáson múlik. A szociálisan hátrányos 

helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő kompetenciaterületek 

fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, szocializációjukat segít-

heti elő: 

 

• Anyanyelvi kommunikáció: 

 Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása 

 szóban és írásban.  

• Matematikai kompetencia: 

 Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, ame-

lyek  konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel. 

• Digitális kompetencia: 

 Információkeresés. 

• Személyes és társas kapcsolati kompetencia: 

 Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodás segítése, frusztráció kezelé-

se, egyéni és közérdek tisztelete.  

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segí-

tő tevékenységek 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjó-

léti szolgálattal

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások

 egyéni foglalkozások

 a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai

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

csoportos használata 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése
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 iskolai sportkör, szakkörök

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevé-

kenységek, szünidei programok)

 szabadidős foglalkozások

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás)

 a szülőkkel való együttműködés

 családlátogatások

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatások-

ról.

 

 

3.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi jogai, gyakorlásának rendje 
 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demok-

ráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – 

diákönkormányzatot hoznak létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Az egyes tanuló-

csoportok jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A diákönkor-

mányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg.  

Iskolánk diákönkormányzatának elnevezése: Zrínyi Ifjúsági Fórum, rövidítése: ZIF. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatosan fontos nevelői feladat az önkormányzás 

képességének kialakítása.


A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segít-
séggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevé-
kenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

3.7.1. Az iskolában működő diákönkormányzat jogkörei 

 

A diákönkormányzat a következő jogkörökkel rendelkezik: 

Döntési jogkör 

Egyetértési jogkör 

Véleményezési jogkör 

A diákönkormányzat döntési joggal rendelkezik: 

 saját működésével kapcsolatban, a nevelőtestület véleményének kikérésével; 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása tekinteté-

ben; 

 hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban; 

 egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításában; 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 29 

 az iskola diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének /iskolaújság, iskolarádió, stb./ 

létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer szerkesztősége ta-

nulói vezetőjének és munkatársainak megbízásáról; 

 a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadásában (nevelőtes-

tületi jóváhagyás mellett). 

 A diákönkormányzat egyetértési joggal rendelkezik: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek, illetve módosítása-

inak elfogadása előtt; 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt; 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 A diákönkormányzatnak véleményezési joga van: 

a.) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az intézményben: 

 az iskola működésének és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben;  

 az iskola házirendjéről a nevelőtestületi elfogadás előtt;  

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, a hagyományok ápolásával kapcsolatban; 

 a diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kap-

csolattartás formájának és rendjének meghatározásában; 

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések 

használata) biztosítása kérdésében;. 

 a mindennapos testedzés formáival kapcsolatban;.  

 a tanulók szervezett véleménynyilvánítása és a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendjével és formáival kapcsolatban; 

 a tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmező intézkedések 

formáival és alkalmazásának elveivel kapcsolatban;. 

 a diákönkormányzatok részére biztosított helyiségek kijelölésének, használati joga 

megvonásának meghatározásában;. 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzata tanulói jogviszonnyal kapcsolatos 

kérdést rendez; 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben (azt, hogy mi tekinthető a tanulók 

nagyobb közösségének a házirendben kell szabályozni); 

 atanulók helyzetéről készült beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor; 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor, megszervezésekor; 

 a napközis és a tanulószobai felvétel és elhelyezés iránti kérelem elbírálási elveinek 

megállapításakor; 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor; 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének meghatározásakor; 
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 a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai munkaterv elkészítésénél; 

 a tankönyvek vásárláshoz nyújtott állami támogatás felhasználásának módjával kap-

csolatban. 

b.) A fenntartónak is ki kell kérnie a diákönkormányzat véleményét:  

 az intézmény megszüntetésével,  

 az intézmény átszervezésével,  

 az intézmény feladatának megváltoztatásával,  

 az intézmény nevének megállapításával,  

 az intézmény vezetőjének megbízásával, illetve a megbízás visszavonásával összefüg-

gő döntése előtt. 

 

3.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 
 

Kapcsolattartás a szülőkkel, a szülői szervezettel 

 

 Iskolánkban a Szülői Munkaközösség (SZMK) választmánya képviseli az egyes osztá-

lyok szülői közösségét és annak érdekeit. 

Minden osztály a tanév elején 2 főt delegál az iskolai Szülői Választmányba, amely 3 fős ve-

zetőséget választ. A vezetőségi tagok képviselik a szülői közösségeket. 

Választmányi értekezlet minden tanévben min 2 alkalommal van. 

Választmányi értekezlet összehívását a szülői képviselet 20%-a is kezdeményezheti. 

A Szülői Választmánytól az iskolavezetés rendszeres tájékoztatást kap az orvoslásra váró kér-

désekről. Így a kérések, információk nemcsak az osztályfőnököktől jutnak el a vezetőséghez, 

hanem a szülőktől is. 

 Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére épít, és 

figyelembe veszi a szülői érdekeket is. Változó világunkban, csak azaz iskola képes fennma-

radni, amely a szülő - a szolgáltatást elsődlegesen megrendelő - igényeinek, elvárásainak 

megfelelően képes tevékenykedni. 

 A szülőkkel történő együttműködés kezdeti lépéseként igyekszünk az iskola közvetlen 

környezetében, valamint a lehetséges partnereink körében ismertté tenni pedagógiai progra-

munkat. 

Tájékoztató szülői értekezleteket tartunk iskolánkban, a közeli óvodákban, nyílt órákat 

szervezünk az érdeklődők számára. 

 Iskolánk tanulóinak szülei minden tanév elején tájékoztatót kapnak a tanév fontosabb 

eseményeiről. 

A rendszeres kapcsolattartás formái: 

 alkalmi beszélgetés, 

 telefonos kapcsolattartás, 

 szükség esetén esetmegbeszélés, 

 osztály szintű "szülői levelező rendszer, 

 fogadóóra (minimum 2 alkalommal évente),  

 szülői értekezlet (minimum évi 2 alkalommal), 
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 szülői választmányi értekezlet (minimum évi 2 alkalommal), 

 elektronikus napló, 

 iskolai honlap. 

 

Fentieken kívül a szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá: 

• nyílt napok, nyílt órák szervezése; 

• rendkívüli szülői értekezletek szervezése; 

• egyéni fogadóórák egyeztetett időpontban; 

• előadások szervezése igényelt téma szerint; 

• pályaválasztási tanácsadás; 

• egyedi esetekben családlátogatás; 

• gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szociális és nevelési problémákban nyújtott 

támogatása. 

 

 A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői 

ház és pedagógus közösségünk koordinált, aktív együttműködése, kölcsönös támogatása. 

Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, feltétele pedig a 

kölcsönös bizalom és tájékoztatás.  

 

Elvárásaink a szülők felé: 

A szülők részéről - a sikeresebb nevelőmunka segítéséhez - az alábbi közreműködési formá-

kat várjuk el: 

• együttműködő magatartást, a problémák nyílt jelzését, megbeszélését; 

• a gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérését;  

• a gyermekek tanulmányi munkájához szükséges felszerelések biztosítását; 

• aktív részvételt az iskolai szülői értekezleteken és rendezvényeken; 

• nevelési problémák, családi nehézségek őszinte jelzését, közös megoldás kere-

sését; 

• véleménynyilvánítást, visszajelzést az iskola működésével kapcsolatosan; 

• esetleges szponzori, szervező segítségnyújtást. 

 

Felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kérhet: 
• tanítótól,  

• szaktanártól 

• osztályfőnöktől, 

• fejlesztő pedagógustól, 

• könyvtárostól, 

• gyermekvédelmi felelőstől, 

• pedagógiai asszisztenstől, 

• iskolatitkártól, 

• az iskola vezetőitől. 

 

Kapcsolattartás a Szülők az Iskoláért Alapítvánnyal 

 

Az alapítvány legfontosabb célja megalakulása óta az iskola nevelő-oktató munkájának segí-

tése (lásd Alapító okirat). 

 

Kapcsolattartás a Zrínyi Ifjúsági Fórummal 

 

A diákok legfőbb képviseleti fóruma a Zrínyi Ifjúsági Fórum (ZIF). 
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A ZIF a segítő tanár segítségével rendszeresen ülésezik, tagjai az osztályok által választott 

ZIF felelősök. A diákok kéréseiket, problémáikat a ZIF-en keresztül közvetítik az iskola veze-

tősége felé.  

 

Kapcsolattartás az intézményi tanáccsal 

 

Az iskolában a magasabb jogszabályokban előírtak alapján az intézmény működésében érde-

kelt személyek és szervezetek együttműködésének előmozdítására, a nevelő-oktató munka 

segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletére intézményi tanács mű-

ködik. Az, intézményi tanács érdekegyeztető szerv. 

Az intézményi tanács létszáma 3 fő, a szülőket, a nevelőtestületet, a települési önkormányza-

tot 1-1 fő képviseli. 

Az iskola és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola intézményvezetője fele-

lős. Az intézményvezető félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 

 

A vezetők és a partnerszervezetek közötti kapcsolattartás 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének és kö-

zösségeinek állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel, partnerszer-

vezetekkel: 

 a fenntartóval: Kelet-Pesti Tankerületi Központ (szakmai irányítás, gazdasági ügyin-

tézés, kerületi szintű szakmai koordináció, elvi útmutatások, koordinálás és segítség-

nyújtás) 

 a működtetővel Kelet-Pesti Tankerületi Központ (az intézmény épületének, technikai-

tárgyi eszközeinek karbantartása) 

 a területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Budapest XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal 

 járási hivatallal (tanügyigazgatás- és irányítás) 

 kormányhivatallal (tanügyigazgatás- és irányítás) 

 a kerület nevelési-oktatási intézmények vezetőségével (szakmai jellegű kapcsolattar-

tás, koordináció és tapasztalatcsere) 

 gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása körében a területileg illetékes gyermek-

jóléti intézményekkel és más hatóságokkal 

 a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságokkal (folyamatos 

szakmai együttműködés) 

 az iskolát támogató „Szülők az iskoláért” Alapítvány kuratóriumával  

 a kerület közművelődési intézményeivel Pl. Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Erdős 

Renée Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem, Csabaház, Rákoskerti Művelődési Ház 

 a történelmi egyházak helyi gyülekezeteivel 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető vagy az illetékes in-

tézményvezető helyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó 

nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

A kapcsolattartás formája és módja: 

Közös rendezvények, szakmai együttműködés, ünnepségek, adatszolgáltatás, támogatások 

igénybevétele, szakmai napok, bemutató órák, versenyszervezések, hagyományápolás, szemé-

lyes találkozások, értekezletek, telefon és e-mailkapcsolatok, a szabadidő hasznos eltöltésé-

nek közös szervezésében való részvétel. 
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Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételéért az alsós intézményvezető helyettes felelős. Munkája során segíti, hogy a 

szülők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a ne-

velési tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók 

további fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevé-

telét a pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások 

szükség szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken 

való részvételt. Rendszeresen kapcsolatot tart a fejlesztő pedagógusokkal, a gyógypedagógus-

sal, az osztályfőnökökkel, illetve a pedagógusokkal. 

Területileg illetékes nevelési tanácsadó: XVII. Kerületi EGYMI – Nevelési Tanácsadó  

Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az alsós intézményvezető-helyettes tartja. Fela-

data, hogy megelőzze a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást kezdemé-

nyezzen. Feladata az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások jogszabályban 

rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. Részt vesz to-

vábbá a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken, konferenciákon. Szer-

vezi a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között. 

Rendszeresen kapcsolatot tart a fejlesztő pedagógusokkal, a gyógypedagógussal, az osztály-

főnökökkel, illetve a pedagógusokkal. 

Területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat: Rákosmenti Család- és Gyermekjóléti Központ. 

Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési 

törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a szűrő-

vizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért a felsős in-

tézményvezető-helyettes felelős. 

 

3.9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga,

 pótló vizsga,

 javítóvizsga,

 helyi vizsga, a 8. évfolyam végén 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együtte-
sen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 
osztályozó vizsgát tehet,
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 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együtte-
sen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osz-
tályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 
szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 7 nappal,

 javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő követel-
mények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei állapítják meg. 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

  

TANTÁRGY 

ÍRÁSBELI  SZÓBELI  GYAKORLATI   

     

VIZSGA 

    

          

   ALSÓ TAGOZAT     

  Magyar nyelv ÍRÁSBELI  SZÓBELI     

  Magyar irodalom ÍRÁSBELI  SZÓBELI     

  Idegen nyelv ÍRÁSBELI  SZÓBELI     

  Matematika ÍRÁSBELI  SZÓBELI     

  Hit és erkölcstan    SZÓBELI     

  Környezetismeret    SZÓBELI     

  Ének-zene    SZÓBELI     

  Vizuális kultúra      GYAKORLATI   

  Életvitel és gyakorlat      GYAKORLATI   

  Testnevelés és sport      GYAKORLATI   
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   FELSŐ TAGOZAT     

  Magyar nyelv  

ÍRÁS-

BELI SZÓBELI     

  Magyar irodalom  

ÍRÁS-

BELI SZÓBELI     

  Idegen nyelvek  

ÍRÁS-

BELI SZÓBELI     

  Matematika  

ÍRÁS-

BELI SZÓBELI     

  Hit és erkölcstan    SZÓBELI     

  Történelem    SZÓBELI     

Természettudomány/  

Természetismeret  SZÓBELI  

Fizika  SZÓBELI  

Kémia  SZÓBELI  

Biológia  SZÓBELI  

Földrajz  SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI  

Dráma és szinház  SZÓBELI  

Vizuális kultúra  SZÓBELI GYAKORLATI 

Digitális kultúra/ 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés/  

Technika, életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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Helyi vizsga, a 8. évfolyam végén 

 

Intézményünk az általános iskolai tanulmányok lezárása céljából a 8. évfolyam végén szóbeli 

és írásbeli vizsgát szervez. 

 

A vizsga időpontja: 

Minden tanév május vége - június eleje az aktuális tanév rendjétől függően. Az idegen nyelvi 

vizsga január-február, a felvételire való észülést segítve. 

 

A vizsga helyszíne: 

Intézményünk erre kijelölt tantermei. 

 

Kötelező vizsgatantárgyak: 

A szóbeli vizsga kötelező tantárgyai: történelem, idegen nyelv. 

Az írásbeli vizsga kötelező tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv. 

 

Választható vizsgatantárgyak: 

Minden 8. osztályos tanuló a félév lezárásáig köteles választani a fent felsoroltakon kívül még 

egy vizsgatárgyat. 

Készségtárgyak – Vizuális kultúra, testnevelés és sport, technika és tervezés, ének-zene – csak 

szakírányú továbbtanulás esetén, vagy kiemelkedő tanulmányi (kerületi I.,II.,III., budapest, 

országos) eredmények esetén választhatóak 

A vizsgák osztályzatai az év végi osztályzatot maximálisan egy osztályzattal emelhetik vagy 

ronthatják. 

 

3.10. A felvétel és átvétel helyi szabályai 
 

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz, 

ha ezt az iskola, osztály létszáma lehetővé teszi. 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

 a szülő személyi igazolványát

 a gyermek lakcímkártyáját

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

 

A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alap-

ján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

 

A jogszabályok alapján nincs szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze a tankötele-

zettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői 

bizottsága a sajátos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 

megállapításával összefüggésben, a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt 

(azaz január 15. napjáig) kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a gyer-

mek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben.  
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Az iskolába beadott felvételi kérelmeket Nemzeti köznevelési törvény, a 2011. évi CXC. 50-
51. § -ban, és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 21-25 §-ban meghatározott sorrendben kell 

teljesíteni. 

Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 
kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló elő-
ző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az 
adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola intézményvezetője 
dönt. 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében megha-

tározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tan-
tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 

Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek 
nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismé-

telt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve 
tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát,

 személyi igazolvány - ha rendelkezik vele a beiratkozó diák

 a szülő személyi igazolványát,

 gyermek lakcímkártyáját,

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt.

 

Iskolánkban a tanulók a törvényi előírásoknak megfelelően a tankötelezettséget egyéni tanulói 

munkarend szerint teljesíthetik. 

 

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében az intézményvezető a fel-

vételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesít vagy a kérelmet elutasító 

döntést hoz. Döntéséről határozat formájában írásban tájékoztatja a kiskorú tanuló szüleit. 

 

3.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

feladatok 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,

 ismerjék fel a vészhelyzeteket,

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következmé-

nyeit,

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat működésével,

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 
elősegítése érdekében támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel 
foglalkozó továbbképzéseken.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 
szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismere-

tek: 
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TANTÁRGY  ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

biológia 

        Az anatómiai ismeretekhez kapcsolódóan kiemelten: 

 komplex újraélesztés a mindenkori protokoll 

 szerint 

kémia 

- mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika 
- égési sérülések 
- áramütés 

testnevelés 
- törések, zúzódások 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott első-
segély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás ba-
leseteknél; a mentőszolgálat működése; a mentők hívásának helyes módja;



 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe véte-
le félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfő-
nöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.

 a pedagógusok ismereteinek megszilárdítása, bővítése minden tanév elején.
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4. HELYI TANTERV 

4.1. Az iskola strukturális felépítése 

 

Szakmai alapdokumentumunk alapján intézményünk alapfeladata az általános iskolai nevelés-

oktatás az 1-8. évfolyamon. 

 

Nevelő-oktató munkánk speciális jellemzői: 

 

 Évfolyamonként egy testnevelés orientációjú osztály. 

 Idegen nyelv oktatása az 1-3. évfolyamon. 

 Emelt óraszámú nyelv-oktatás (4-8. évfolyamon egy-egy osztályban). 

 Egész napos iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyamon egy-egy osztályban. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, 

értelmi fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – hallási fo-

gyatékos)  

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai nevelése okta-

tása. 

 Kiemelten tehetséges tanulók iskolai nevelése-oktatása. 

 Általános iskolai napközi otthoni ellátás. 

 Általános iskolai tanulószobai ellátás. 

 

 

A folyamatosan kialakuló új szerkezet felépítése  

 

Tanulócsoportok szervezése 

 

1-4. évfolyam: általános tantervű osztályok. 

Az „a” osztályban 1-3. évfolyamon előkészítő jellegű, 4. évfolyamtól idegen nyelv emelt óra-

számú oktatása. 

A „b” osztálya  matematikai, természettudományos orientációt építünk be a  tantárgyak tan-

tervi anyagába. 

A „c” osztályban („sportosztály”) emelt szinten történik a testnevelés és sport tantárgy oktatá-

sa. 

 

5-8. évfolyam: általános tantervű osztályok. 

Az „a” osztályban folytatódik az idegen nyelv emelt óraszámú oktatása. 

A „c” osztályban folytatódik a testnevelés és sport tantárgy emelt szintű oktatása. 

 

Csoportbontások elvei 

 

Alsó tagozatos csoportbontás:  

 1. osztálytól választható idegen nyelv a tanulók teherbíró képességének figyelembevé-

telével, pedagógiai jóváhagyás mellett. 

 4. osztálytól a kötelező idegen nyelv tanulása során a nyelvi csoportbontás képesség 

szerint valósul meg. A választható nyelv: angol, német.   
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Felső tagozatos csoportbontás: 
Csoportlétszámtól függően az osztályok bontott csoportban tanulhatnak idegen nyelv, 

technika és tervezés és digitális kultúra tantárgyakból. 

 

Napközis csoportjainkat a szülői igények figyelembevételével állítjuk össze. Az egész napos 

nevelés-oktatás bevezetésével évente általában 4-8 napközis csoport indítása valószínűsíthető. 

 

A 2013/2014-es tanévtől bevezettük az egész napos nevelési-oktatási formát, melyet alsó ta-

gozaton évfolyamonként egy-egy osztályban az iskola helyi tantervéhez igazodva valósítunk 

meg. 

 

 

 

4.2. Tantárgyak rendszere 

2020-2021-es tanévtől kezdődően felfutó rendszerben 

Tantárgy:  

Magyar nyelv      1-8. évfolyam 

Magyar irodalom     1-8. évfolyam 

Történelem      5-8. évfolyam  

Állampolgári ismeretek    8. évfolyam 

Idegen nyelv  (angol, német)   4-8. évfolyam 

Matematika      1-8. évfolyam 

Etika/Hit- és erkölcstan    1-8. évfolyam 

Környezetismeret     3-4. évfolyam. 

Természettudomány     5-6. évfolyam 

Fizika       7-8. évfolyam 

Biológia      7-8. évfolyam 

Kémia       7-8. évfolyam 

Földrajz      7-8. évfolyam 

Ének-zene      1-8. évfolyam 

Vizuális kultúra     1-8. évfolyam 

Dráma és színház     7. évfolyam  

Hon- és népismeret     6. évfolyam 

Digitális kultúra     3-8. évfolyam 

Technika és tervezés     1-7. évfolyam 

Testnevelés és sport      1-8. évfolyam 

Osztályfőnöki      5-8. évfolyam 
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Tantárgy:  

Magyar nyelv      1-8. évfolyam 

Magyar irodalom     1-8. évfolyam 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 

Idegen nyelv  (angol, német)   4-8. évfolyam 

Matematika      1-8. évfolyam 

Etika/Hit- és erkölcstan    1-8. évfolyam 

Környezetismeret     1-4. évfolyam. 

Természetismeret     5-6. évfolyam 

Fizika       7-8. évfolyam 

Biológia-egészségtan     7-8. évfolyam 

Kémia       7-8. évfolyam 

Földrajz      7-8. évfolyam 

Ének-zene      1-8. évfolyam 

Vizuális kultúra     1-8. évfolyam 

Mozgókép és médiaismeret    8. évfolyam  

Dráma és tánc/Hon- és népismeret   5. évfolyam 

Informatika      5-8. évfolyam 

Technika, életvitel és gyakorlat   1-8. évfolyam 

Testnevelés és sport      1-8. évfolyam 

Osztályfőnöki      5-8. évfolyam 
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Óraszámok 

 

1-4. évfolyam (1. évfolyamtól 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben) 

 

  1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 

  Nyelvi 
Általá-

nos 
Nyelvi 

Általá-
nos 

Nyelvi 
Általá-

nos 
Nyelvi 

Általá-
nos 

Magyar irodalom 4 4 4 4 3 3+1 3+1 3+1 

Magyar nyelv 3 3+1 3 3+1 2 2 2 2 

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

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret         1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Digitális kultúra         1 1 1 1 

Idegen nyelv +2   +2   +2   2+1 2 

Össz: 24 24 24 24 24 24 25 25 

 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Tantárgyak No Tes An No Tes An No Tes An No Tes An 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 6+2 6+2 6+2 6+1 6+1 6+1 

Idegen nyelv          2 2 2+1 

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

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1+1 1+1 

Etika/Hit – és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető óra-
keret 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órake-
ret 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 27 27 
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5-8. évfolyam (5. évfolyamtól 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben) 

 

„A” (angol emelt óraszámú) osztály 

 

Óraterv a kerettantervhez – 5-8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 3+1 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3 3 

Matematika 4 4 3+1 3+1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2 2   

Biológia   2 1 

Fizika   1 2 

Kémia   1 2 

Földrajz   2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon - és népismeret  1   

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

Dráma és színház tárgyat tömbösítve tartjuk a hetedik évfolyamon  

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kivül tantárgyi 

tartalommal tölthet meg.  
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„B”, „C” (testnevelés orientációjú) osztályok 

 

 

Óraterv a kerettantervhez – 5-8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 3+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3+1 3+1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2+1 2+1   

Biológia   2 1 

Fizika   1 2 

Kémia   1 2 

Földrajz   2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon - és népismeret  1   

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

Dráma és színház tárgyat tömbösítve tartjuk a hetedik évfolyamon  
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„A” (angol emelt óraszámú) osztály 

 

Óraterv a kerettantervhez – 5-8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

     

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

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/ Hon - és népis-

meret* 

1*    

Informatika 0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 0+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

 

* a két tantárgy valamelyikének választása kötelező 

* tantárgyfelosztástól függően 

 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezédre álló 

időkeret kilencven százalékát fedi le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező 

tantárgy kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy 

óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven 

kivűl tantárgyi tartalommal töltheti meg.  
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B” (hagyományőrző), „C” (testnevelés orientációjú) osztályok 

 

Óraterv a kerettantervhez – 5-8. évfolyamon 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3+1 4 

     

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2+1 2+1   

Biológia-egészségtan   2 1+0,5 

Fizika   2 1+0,5 

Kémia   1+0,5 2 

Földrajz   1+0,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/ Hon - és népis-

meret* 

1*    

Informatika 0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

1 1 1 0+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

 

* a „B” (hagyományőrző) osztályban hon- és népismeret, a „C” osztályban a tantárgyfelosz-

tástól függően 

 

 

5/2020. (I.31.) Korm. rendelet  a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-

sáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról 

A központi kerettanterv két évfolyamra határozza  meg a tananyagot és a követelményeket. 
Így a legfontosabb feladatnak azt tartottuk, hogy meghatározzuk a tananyagok évfolyamon-
kénti bontását és az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeretet. 
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4.3. Egész napos nevelés-oktatás 

 

 A 2013/2014-es tanévtől az alsó tagozatos szakaszban felmenő rendszerben bevezettük 

az egész napos nevelési-oktatási formát. 

 

Célunk 

 

• Az "óvoda-iskola átmenet" megkönnyítése. 

• Az alapkészségek megerősítése. 

• Az egyéni sajátosságokat, képességeket figyelembevevő differenciálás lehetőségének 

megteremtése. 

• A hatékony felzárkóztatás megvalósítása. 

• A minőségi tehetséggondozás megalapozása. 

 

 A szülői igényeket figyelembe véve évfolyamonként egy-egy osztályban vezettük be 

az egész napos iskolai nevelést-oktatást, így aki - kiskorú tanuló esetén, akinek a szülei - nem 

kívánja ezt az ellátást igénybe venni, a másik két osztályban nyer felvételt. 

 Az egész napos iskolai nevelést-oktatást biztosító osztályban a kötelező tanórai és 

egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást fel-

váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg. 

 Az időkeret meghatározásánál a közoktatási törvény alábbi paragrafusait vettük figye-

lembe: 

• 52. § (3) bekezdés adott évfolyamra meghatározott kötelező tanórai foglalkozások 

időkerete, 

• 52. § (7) és az 53. § (4) bekezdés az adott évfolyamra meghatározott nem kötelező 

tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások időkerete, 

• 52. § (11) bekezdés egyéni foglalkozások megtartását szolgáló időkeret. 

 

 

Feladataink 
 

 Segítségnyújtás az önálló tanulásban. 

 A tananyag megértéséhez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támo-

gatás biztosítása. 

 A felzárkóztatás és a tehetséggondozás támogatása. 

 

 A fenntartó az egész napos iskolai nevelés-oktatás megszervezése esetén is biztosítja 

étkezést mindazon tanulók számára, akik a külön jogszabályban foglalt feltételeknek meg-

felelnek. 

 A fenntartó az intézményvezető közreműködésével megteremti továbbá a feltételeket a 

tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához. 
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4.4. Napközi otthon 

 

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, 

de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” 

(Carl William Buehner) 

 

Iskolánkban a szülők igényeket figyelembe véve napközis csoportokat is működtetünk. 

A heterogén csoportok létszámtól függően több osztályból állnak össze. 

A felvétel jelentkezés alapján történik. Minden igénylőnek biztosítjuk a napközis ellá-

tást, illetve az azt igénylőknek a reggeli- és az esti ügyeletet is. A jelentkezés erre a célra 

szerkesztett adatlapon történik, melyen a szülők megjelölhetik igényeiket.  

Felső tagozaton tanulószobai ellátást működtetünk. 

Célunk 

Szervezett formában biztosítani a nyugodt tanuláshoz, a szabadidő változatos eltölté-

séhez szükséges feltételeket. 

 

Feladataink 

• Családias légkör teremtése a gyermekek számára. 

• Az egészséges napirend, munkaritmus kialakítása. 

• Környezeti és testkultúra fejlesztése. 

• Kulturált étkezési szokások kialakítása. 

• Alapvető társadalmi érintkezési formák megtanítása. 

• Tapasztalatokon alapuló ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése. 

• Gyermekeink önismeretének fejlesztése. 

• A nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése. 

• Tolerancia, empátia, együttműködés, felelősségtudat mélyítése. 

• Erkölcsi ítélőképességük és kommunikációs kultúrájuk fejlesztése. 

• Normatudat, viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok elfogadása. 

• Csoporton belüli és csoportközi tanulói együttműködés szélesítése. 

• Önállóságra nevelés. 

• Kezdeményezőképesség fejlesztése a különféle tevékenységi formákon keresztül. 

• Az elmélyült játék és tanulás valamint az aktív pihenés, regenerálódás feltételeinek megte-

remtése. 

• Gyermekközpontú, sokoldalú képességfejlesztés. 

• Tanulók képességeinek maximális kibontakoztatása. 
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• Tanulási technikák elsajátíttatása, saját tanulási stratégia kialakítása. 

• Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és képességek kifejlesztése. 

• A különleges bánásmódot igénylő tanulók egyéni képességeinek fejlesztése.  

• Önálló ismeretszerzésre, kreatív gondolkodásra nevelés. 

• Könyvtárhasználat, illetve más információforrások tudatos használata. 

• Nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása. 

• Hagyományőrzés, hagyományteremtés. 

Tanulásirányítás 

A tanulási időben legfontosabb célunk, hogy a tanulókkal elsajátíttassuk azokat a tanulá-

si technikákat, amelyek egyénre szabottan elősegítik a megtanulandók rögzítését és alkalma-

zását. 

Segítünk a feladat értelmezésében, szükség esetén a megoldásában is, de arra törek-

szünk, hogy diákjaink egyedül birkózzanak meg a házi feladatokkal.  

A házi feladatokat mennyiségileg ellenőrizzük, a minőségi ellenőrzés a tanítási órán tör-

ténik. 

Napközis szabadidő 

A napközinek komoly szerepe van a közösségformálásban, a felzárkóztatásban és a te-

hetséggondozásban. A kreativitás fejlesztése minden másra kihat. A rejtvényekhez szokott 

gyermek, később a matematika példákat, a nyelvtan feladatokat is rejtvényként fogja megol-

dani. Mennyivel érdekesebb, mint a házi feladat! 

A kisiskolások finommozgását semmi sem fejleszti jobban, mint a hajtogatás, gyöngy-

fűzés, öltögetés. Iskolánkban a kezdetektől fogva hagyomány, hogy péntekenként „játszóhá-

zat” tartunk, ahol kiemelt tevékenység a sport és a kézművesség. 

 

A mindennapos testedzés megvalósításának lehetőségei a szabadidőben 

 

• A heti testnevelési órákon felül a gyermekek életkorának és érdeklődésének megfelelő 

– tudatosan tervezett, sokoldalúan fejlesztő, a pedagógus által kezdeményezett – moz-

gásos, játékos foglalkozásokat tartunk a délutáni szabadidő programjában. 

• A tehetséges tanulókat több sportágban iskolai, kerületi, budapesti országos szintű 

versenyekre készítjük fel.  

• A kerületi, a budapesti és az országos tömegsport rendezvényeken nagy létszámban 

veszünk részt. 

 

 

4.5. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése 

 

 
A mérés célja 
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A tanulók fizikai állapotának évenkénti feltérképezése, a fejlesztési irány meghatározása. 

 

A mérés időpontja 

Tanévenként egyszer legfeljebb két hónapig terjedő időszakban (áprilistól- májusig). 

 

A mérés lebonyolítása 

• A tanévenkénti mérést az iskola testnevelés és sport tantárgyat tanító pedagógusai 

végzik. 

• A mérés lebonyolítása. 

• A mérést végző pedagógus a mérési eredményeket tanulónként, osztályonként és 

évfolyamonként rögzíti. 

• A rögzített eredményeket a mérést végző pedagógus elemzi és meghatározza a ta-

nuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése az 5. számú mellékletben található. 

 

 

4.6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elvei 

A 2011. évi CXC. számú Köznevelési Törvény 63. § (1) c) pontja: a pedagógus joga „a 

helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az 

alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felsze-

reléseket.” 
  

A neveléshez-oktatáshoz szükséges tankönyvek, tanulmányi segédletek taneszközök ki-

választása a hatályos jogszabályok betartásával, az intézményvezető és fenntartó jóváha-

gyásával történik. A hivatalos tankönyvlistáról való kiválasztás - a szakmai munkaközös-

ség javaslata alapján – a pedagógus feladata. 

 

A tankönyvkiválasztás elvei: 

 Megfelel a NAT elvárásainak. 

 Helyi tantervünkkel összhangban van. 

 Gyermekközpontú, figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. 

 Alkalmas az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő differenciálásra (felzár-

kóztatásra, tehetséggondozásra). 

 A tananyag alkalmas az elméleti és gyakorlati ismeretek egységben történő 

feldolgozására, illetve a tantárgyak közötti koncentrációra is. 

 A tananyag szoros kapcsolatban van a mindennapi élettel. 

 A feladatok alkalmasak a probléma-felismerés, problémamegoldás tudatos fej-

lesztésére. 

 a tankönyv nyelvezete, szövegezése az adott korosztály és az adott tanulói kö-
zösség számára a legmegfelelőbb legyen, a tananyag jobb megértését képek, 
ábrák is segítsék

 a választott taneszközök a lehető legteljesebb mértékben fedjék le az adott tan-
tárgy tanmeneti követelményeit, ezzel is segítve a költséghatékonyságot

 legyen a kiadvány esztétikus kivitelű 
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 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz haszná-
latát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben 
vezetünk be.
 

További elvek: 

 tankönyvrendelés előtt az iskola egyes munkaközösségei megállapodnak, hogy a tan-
tárgyakat mely tankönyvcsaládokból tanítják,

 adott tantárgyat egy évfolyamon belül azonos tankönyvcsaládokból tanítanak, felmenő 

rendszerben. Ettől eltérni indokolt esetben munkaközösség vezetői javaslatra, intéz-

ményvezetői engedéllyel lehet 

A nyomtatott taneszközökön és a füzeteken túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszkö-

zökre is szükségük van. 

Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, matematika valamint a technika, életvitel és gyakorlat. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 
alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusá-

ban szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége. 

 

 

4.7. A tanulók ellenőrzése és értékelése 

 

  

A tanulók ellenőrzése és értékelése 

 

 A tanulói teljesítmények rendszeres ellenőrzését-értékelését a pedagógiai folyamat 

egyik meghatározó elemének tartjuk. Motiváló, fejlesztő szerepének fontossága főként abban 

ragadható meg, hogy átgondolt alkalmazása cselekvésre, fokozott erőfeszítésre, a pedagógiai 

folyamatban való aktív részvételre ösztönzi a diákokat. Hozzájárulhat továbbá a mértéktartó 

önbizalom kialakulásához, a tanulók teljesítőképessége és igényszintje közötti összhang meg-

teremtéséhez. Mindezeken túl természetesen fontos információkat küld a tanár és szülő felé is. 

 

Alapelveink a pedagógiai értékelésben: 

 

• Legyen objektív, érvényes, megbízható. 

• Feleljen meg a tanuló életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének. 

• Legyen személyre szóló. 

• Legyen ösztönző hatású. 

• Biztosított legyen a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya. 

• Legyen folyamatos. 

• Legyen kiszámítható. 

• Legyen tényszerű. 

 

Célunk 
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• Egységes értékelési rendszer kialakítása. 

• Igazságos, segítőszándékú, pozitív teljesítménymotiváció és értékelés megvalósítá-

sa. 

• Differenciált, személyre szabott értékelés megvalósítása. 

• Készségtárgyaknál törekvés az elméleti és gyakorlati ismeretek összhangjára. 

 

 

Feladataink 

 

• Pedagógusainknak folyamatosan, rendszeresen össze kell vetniük a tanulók fejlő-

déséről nyert adatokat a tanulók fejlődése iránt támasztott követelményekkel. 

• Az ellenőrzésnél, értékelésnél nem szorítkozhatunk csupán az ismeretek, készsé-

gek képességek értékelésére, folyamatosan értékelnünk kell a tanuló egész szemé-

lyiségének fejlődését. 

• Törekedjünk, hogy minél több adattal rendelkezzünk a tanuló fejlődéséről, prob-

lémáiról, ezért az ismeretek feldolgozásának különböző szakaszaiban, valamint az 

órán kívüli tevékenység közben is figyeljük a tanuló magatartását, érdeklődését, 

figyelmét, fejlődésének jegyeit. 

• Ügyelnünk kell arra, hogy ne csak a szorosabb értelemben vett szaktárgyi tudást és 

előrehaladást, hanem a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevé-

kenységét és ezekben elért fejlődését értékeljük. 

• Vegyük figyelembe az adott tanuló jellemző vonásait, élettani sajátosságaikat és a 

közösségben elfoglalt helyzetét is. 

• Értékelésünk minél tárgyszerűbb legyen, s arról tájékoztassa a tanulót, hogy tenni-

valójának mely részét oldotta meg sikeresen, hol miben hibázott, mi lehet a hiba 

oka, és mit kell tennie a hibák kijavítására. 

• Kerüljük el, azt az eljárást, hogy a dolgozatokat kijavítjuk-értékeljük, de nem ad-

juk vissza a gyermek kezébe, hiszen az érdemjegy önmagában nem mutat rá a he-

lyes és helytelen megoldásra, és nem szembesíti a tanulót valós teljesítményével. 

• Teremtsünk megfelelő légkört az ellenőrzéshez.  

• A készségtárgyak érdemjegyeivel motiváljunk, ne csak a kész produktumot érté-

keljük, hanem az odavezető utat is. 

 

 

 

 

A pedagógiai értékelés lehetőségei, területei 
 

• A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének mi-

nősítése. 

• A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz. 

• A követelmény teljesítésének szintje alapján, a tanulócsoport eredményeinek vi-

szonyítása országos, standardizált értékekhez. 

• Következtetés levonása a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságáról. 

• Önértékelés. 

 

A pedagógiai értékelési rendszer szerkezete 
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• A tanulók ismereteinek, készségeinek folyamatos ellenőrzése, értékelése (formatív 

vagy diagnosztikus). 

• Témazáró értékelés. 

• Félévi és év végi minősítés. 

• A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító, pótló, különbözeti).  

 

 

Írásbeli beszámoltatás formái 

 

A tanulók teljes tudásának, ismeretanyagának mindenkori értékeléséhez a szóbeli és az 

írásbeli beszámoltatások egymást kiegészítve tartoznak. 

A beszámoltatás, értékelés legfőbb célja, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, 

hogy a gyermek az adott ismeretanyagot milyen mélységig, milyen szinten tudta a tanítás-

tanulás folyamatában elsajátítani. 

Az írásbeli beszámoltatások nem lehetnek egyedüli formája a mérésnek egyik tantárgyból 

sem. 

A méréseket, írásbeli beszámoltatásokat az életkori sajátosságok messzemenő figyelembevé-

telével, a napi terhelhetőség legoptimálisabb szintjén lehet megvalósítani. Ezt teszi lehetővé a 

pedagógusok tervszerű munkája, a munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok, 

tanítók napi konzultációi. 

 

 

A házi feladatok 

 

A házi feladatok feladásának fontos pedagógiai alapelve, hogy a kijelölt feladatoknak 

mindenkor az aktuális tananyaghoz kell kapcsolódnia. 

A feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni a diákok életkori sajátosságait, az egyéni ter-

helhetőséget és az egyéni sajátosságokat is.  

A házi feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy a gyermekek több tantárgyból is 

kapnak írásbeli és szóbeli feladatokat másnapra vagy a hét valamelyik tanítási napjára. 

Az alap házi feladatoknak olyannak kell lennie, hogy a tanulók az iskolában rendszeresen 

használt alapfelszerelések felhasználásával meg tudják azokat oldani. (munkafüzet, füzet, 

feladatlap, író és szerkesztőeszközök, rajzeszközök stb.) 

 Az iskolaotthonos/egész napos iskolai nevelési-oktatási formában nem adunk kötelező 

otthoni házi feladatot, mivel a tanuló „egész napos” felkészítés során készül fel a következő 

tanítási napra, napokra. 

 

 

4.8. Tanulók értékelése 

 
1-8. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minősítése (alsó tagozaton a 

szöveges értékeléssel összhangban) a következő lehet: 

 

Általános minősítés: 

• Példás 

• Jó 

• Változó 

• Rossz 
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 1-8. évfolyamon a tanulók szorgalmának értékelése és minősítése (alsó tagozaton a 

szöveges értékeléssel összhangban) a következő lehet: 

 

 Általános minősítés: 

• Példás  

• Változó 

• Jó 

• Hanyag 

 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, illetve a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 

 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 

Általános minősítés: 

• Kiválóan teljesített 

• Jól teljesített 

• Megfelelően teljesített 

• Felzárkóztatásra szorul 

 

A szöveges értékelés a 5. számú mellékletben található. 

 

A második évfolyam második félévétől a tanulók teljesítményét, előmenetelét érdemjegyek-

kel, illetve év végén osztályzattal minősítjük. 

 

 Az osztályozás 5 érdemjeggyel történik: 

 

Jeles (5): Ha a tantervi követelményeknek a tanuló kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, 

érti és tudja a tananyagot és képes alkalmazni. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Tud szabadon, 

önállóan beszélni. 

 

Jó (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hi-

bával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, a definíciókat 

tudja. 

 

Közepes (3): Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, 

többször szorul nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre). Ismeretei felszínesek. Kevéssé 

tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid monda-

tokat mond (párbeszéd alakul ki tanár és tanuló között). 

 

Elégséges (2): Ha a tantervi követelményeknek nagy hiányosságokkal tesz csak ele-

get, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismertetekkel, jártassággal rendelkezik. Egy-

szavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

 

Elégtelen (1): Ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem képes 

eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

Tantárgyi dicséretet kaphat az a tanuló, akinek jeles osztályzatai mellett legfeljebb 2 jó osz-

tályzata van, félévi és év végi felmérései 95-100%-osak.  
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Az érdemjegyek száma egy félévben legalább: 

heti 1 órás tárgynál    2 jegy 

heti 2 órás tárgynál    3 jegy 

heti 3 órás tárgynál    4 jegy 

heti 4 vagy ennél több órás tárgynál  5 jegy 

 

Az írásbeli és szóbeli ellenőrzés aránya a tantárgyak helyi tantervében kerül meghatá-

rozásra. 

 

Lényeges, hogy az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne az ér-

demjegyek számtani átlagaként jelentkezzen, hanem tükrözze az esetleges fejlődést is. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti 

és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrá-

nyára lényegesen eltér a tanítási évközben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felké-

ri az érintett pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtas-

sa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését és a nevelőtestület ennek in-

dokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módo-

síthatja. 

 

Magatartás értékelése 

 

A magatartás osztályzat az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli fe-

gyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett felelősség-

érzetét, a házirend betartását és betartatását, az iskola vagyontárgyainak megóvását értékeli. 

 

Hangsúlyozni kell, hogy az értékelésnél az iskola által támasztott erkölcsi követelmé-

nyek jelentik a viszonyítási alapot. 

 

Az értékelés négy fokozatban történik. 

 

 

 

 Példás Jó Változó Rossz 

Fegyelmezettsége nagyfokú, állan-

dó másokra pozi-

tívan ható 

megfelelő, még 

nem teljesen 

kialakult 

másokat zavaró, 

kifogásolható, 

ingadozó, néha 

igyekvő 

erősen kifogá-

solható, másokat 

zavaró, negatív 

Viselkedése, 

hangneme 

kifogástalan, 

példaértékű, tisz-

telettudó, udva-

rias 

megfelelő nem mindig 

megfelelő, néha 

udvariatlan 

durva, romboló, 

közönséges, go-

romba, hangos-

kodó 

 

Hatása a közös-

ségre, társas 

kapcsolatai 

pozitív, aktív, 

segítőkész, jóin-

dulatú, kezde-

ményező 

részt vesz, de 

nem kezdemé-

nyez, jóindulatú 

ingadozó, kö-

zömbös, vona-

kodó, nem min-

dig elfogadható 

 

negatív, gorom-

ba, megfélemlítő 

Házirend betar- betartja, és arra néha hibázik részben tartja be, sokat vét ellene, 
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tása ösztönöz figyelmeztetője 

vagy intője van 

igazgatói intője, 

igazolatlan órája 

van 

 

Felelősségérzete nagyfokú fele-

lősségtudat 

kialakulóban van ingadozó felelőtlen, meg-

bízhatatlan 

 

Szorgalom értékelése 

A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való 

viszonyát, munkavégzését és kötelességtudatát értékeli. 

Az értékelés négy fokozatban történik. 

A késések, az ellenőrzőhiányok és az igazolatlan órák elbírálásánál a mindenkori házi-

rend szabályai az érvényesek. 

 

 Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi 

munkája 

céltudatos, tö-

rekvő, az igényes 

tudás megszerzé-

sére 

 

figyelmes, tö-

rekvő 

ingadozó hanyag, társait 

akadályozó 

Munkavégzése kitartó, pontos, 

megbízható, 

önálló 

rendszeres, 

többnyire önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, önál-

lótlan 

megbízhatatlan, 

gondatlan, vala-

mely tárgyból 

elégtelenre áll 

 

Kötelességtudata kifogástalan, 

precíz 

megfelelő, néha 

biztatni kell 

felszerelése néha 

hiányos 

felszerelése 

többnyire hiá-

nyos 

 

Tanórán kívüli 

többletmunkája 

rendszeres, ér-

deklődő 

ösztönzésre dol-

gozik 

ritka nincs 

Etika/ Hit és erkölcstan értékelése: 

 

A tantárgy értékelése során a tanulók jegyet kapnak teljesítményükről, 1. illetve 2. évfolya-

mon félévekor pedig szöveges értékelést.  

 

A tanulók jutalmazásának alapelvei 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

• folyamatosan az elvárt tanulmányi eredményt éri el; 

• vagy példamutató magatartást tanúsít; 

• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez; 

• vagy az iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken 

vesz részt; 

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, öregbíté-

séhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Tanév közbeni elismerésként az alábbi dicséretek adhatók: 

 

 Szaktanári, tanítói, napközis nevelői dicséret 
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• házi és magasabb szintű versenyeken elért 1-3. helyezésért; 

• folyamatosan kiemelkedő tantárgyi tevékenységért. 

Osztályfőnöki dicséret 

• magas szintű tanulmányi munkáért; 

• példamutató szorgalomért; 

• példamutató magatartásért; 

• kerületi tanulmányi és sportversenyeken elért 1-3. helyezésért; 

• a hetesi feladatok magas színvonalú ellátásáért; 

• a közösség érdekében végzett példaértékű tevékenységért. 

Intézményvezetői dicséret 

• országos tanulmányi és sportversenyeken elért 1-6.helyezésért; 

• budapesti versenyeken elért 1-3. helyezésért; 

• kerületi versenyeken elért 1. helyezés; 

• iskolai ünnepélyeken való példamutató szereplésért; 

• kimagasló tanulmányi és sport tevékenységért. 

 

A tanév végén adható dicséretek: 

  

Tantárgyi dicséret 

A szaktanár adja az egész éves kimagasló tanulmányi munka elismeréseként. 

Nevelőtestületi dicséret 

A nevelőtestület adja a tanév végén valamennyi tantárgyból jeles osztályzatért és példamutató 

magatartásért. 

Zrínyi Emlékplakett 

Zrínyi Emlékplakett adható annak a nyolcadikos tanulónak, aki általános iskolai tanulmányi 

során közösségi munkájával, valamint példamutató magatartásával és kiemelkedő tanulmányi 

eredményével hozzájárult az iskola hírnevének öregbítéséhez. 

 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

 A törvényi előírásoknak megfelelően magasabb évfolyamba az a tanuló léphet, aki 

valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot szerzett. Aki elégtelen minősítést ka-

pott, javítóvizsgát tehet. A javító-, az osztályozó-, pótló- és a különbözeti vizsga megszerve-

zése és lebonyolítása a nevelőtestület feladata. 

 A sikertelen évet záró tanulót az iskola kötelezheti a délutáni napközis, tanulószobai 

vagy felzárkózató foglalkozáson való részvételre. 

 

4.9.  A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 
 

A Köznevelési Törvény 27. § (11) bekezdése rendelkezik a 2012. szeptember elsejétől beve-
zetendő mindennapos testnevelésről: 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás 
is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 
legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatás-
szervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 
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c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet ke-
retei között szervezett edzéssel váltható ki. 

d) A 4. és a 6. évfolyamos tanulók számára a egyik félévben heti kettő testnevelés órát 
úszásoktatásra fordítunk. 
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5. Legitimációs záradék  

A Pedagógiai Program hatálybalépése 

A Pedagógiai Program ……. év …….. hó ….. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép 

hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Pedagógiai Program hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a 2017. szeptember 1-én készített (előző) Pedagógiai Program. 

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogsza-

bályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diák-

önkormányzat, az intézményi tanács, illetve a szülői szervezet. A kezdeményezést és a java-

solt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A Pedagógiai Program módosítási 

eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

 

 A Pedagógiai Program nyilvánossága 

Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános. A Pedagógiai Program egy-egy példánya megte-

kinthető:  

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az intézményvezető helyetteseknél, 

 az intézményvezetőnél, 

 az iskola honlapján, 

 a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

A Pedagógiai programot az intézmény diákönkormányzata ….. év ….. hó….. napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát 

jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gya-

korolta. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

       

 ……………………………………. 

        diákönkormányzat vezetője 

 

 

A Pedagógiai programot az intézmény szülői szervezete ….. év ….. hó….. napján tartott ülé-

sén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen 

Pedagógiai Program felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorol-

ta. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

       

 ……………………………………. 

        szülői szervezet elnöke 

A Pedagógiai programot az intézményi tanács ….. év ….. hó….. napján tartott ülésén megtár-

gyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen Peda-

gógiai Program felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 
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Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

         

…………………………………………… 

        intézményi tanács képviselője 

A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

 

A Pedagógiai Programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete ….. év……  hó …… nap-

ján  tartott értekezletén  elfogadta. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

 

 …………………………………………..   

 ………………………………………….. 

hitelesítő nevelőtestületi tag    hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

Jelen Pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

         

…………………………………………… 

         intézményvezető 
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Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat 

 

Jelen Pedagógiai Programot, mint az intézmény fenntartója és működtetője  

a  Kelet-Pesti Tankerületi Központ képviseletében jóváhagyom. 

 

 

Kelt: ………………………, ……év ………………hónap……nap 

 

         

…………………………………………… 
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6. A Pedagógiai program mellékletei 

 

 

1. számú melléklet: Jogszabályi háttér 

2. számú melléklet: Egészségfejlesztési program 

3. számú melléklet: Környezetvédelmi program 

4. számú melléklet: A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése 

5. számú melléklet: Szöveges értékelés az 1-2. évfolyamon 

6. számú mellékelt: Az intézmény által kidolgozott helyi tanterv  
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1. számú melléklet 

Jogszabályi háttér:  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren-

delet 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzés-

ben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. ren-

delet 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelet 

 Az 5/2020 (I.31.) módosító kormány rendelet   

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 

 A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI-rendelet 

 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-

rendelet 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI-rendelet 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos neve-

lési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) 

EMMI-rendelet 

 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 
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2. számú melléklet 

  

Egészségfejlesztési program 

 

A módosított közoktatási törvény alapján 

 

I. Jogszabályi környezet 

  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXV. 

Törvény 

- 8.§ (9) Az iskola egészségneveléssel összefüggő feladatainak meghatározása a Nemzeti 

Alaptantervben 

- 8/A § (1) A Kerettanterv ajánlást tartalmaz az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

végrehajtására 

- 48.§ (3) Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségne-

velési programját 

- Továbbá: 19. (7c), 40. (5), 48. (1),(3), 50. (10), 52. (6), (8), 53. (9), 54. (1), 55. (2), 58. (9), 

85. (3)§ 

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

- 96/ 2000. (XII.11.) Ogy. Határozat 

- 1036/2002. Korm. hat. 

  

II. Társadalmunk egészségi állapotának jellemzői 

  

Az Egészségügyi Világszervezet az un. Dzsakartai Nyilatkozatában a 21. század egészség-

védelmét felvázolva kihangsúlyozza, hogy az egészség alapvető emberi jog. Az egészség 

megőrzése és fejlesztése egyaránt érdeke és kötelessége mind a társadalomnak, mind az 

egyénnek. 

Az ember egészségre való törekvése egyidős az emberrel. A ma emberének egyre nagyobb 

szüksége van arra, hogy a törekvést cselekvéssé formálja. 

Civilizált életformánkban csökkentek az ember életkilátásai. A mindennapi életvitel során 

csökkent az egészséget erősítő, edző, egészségfenntartó, megőrző tényezők száma. Ezzel 

szemben megnőtt a testi épség és egészség rizikótényezőinek szerepe (pl. a megterhelő élet-

vitel, balesetveszélyes helyzetek, az emberi kapcsolatok konfliktusai, a túltápláltság, moz-

gásszegény életmód, kábítószerek, kedvezőtlen munka- és életkörülmények, stb.). 

A világ legtöbb országában a lakosság élettartama folyamatosan nő, az élet minősége is egy-

re fejlődik. 

Hazánkban ezzel ellentétes irány érvényesül. Az ezredfordulón a magyar lakosság egés-
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zségügyi állapota drámaian romlik. A 2000. évben hazánkban a férfiak átlagos élettartama 

67 év, a nőké 76 év, a népesség fogyása 3,2 ezrelék. Az elhalálozások jelentős része az egés-

zségtelen életmódon, a felelőtlen kockázatot vállaló viselkedésen, azaz magán az egyes sze-

mélyen múlik. 

Ebből következik, hogy ezt a tendenciát meg lehet állítani az egészséges életmód szabályai-

nak betartásával. 

Mindezekből megérthető a jövő nemzedék egészségéért való aggódó törődés és egészségpe-

dagógiai felelősségvállalás. 

Már a Nemzeti Alaptanterv is kimondja, hogy „az iskolában nagy feladat és felelősség hárul 

a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében… minden tevékenységével szol-

gálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.” 

A kedvezőtlen népegészségügyi helyzet megállítására a Kormány megfogalmazta 10 éves 

időtartamú nemzeti programját, mely az „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 

2001-2010” címet viseli. A program négy fejezetet tartalmaz, az iskolai nevelést érintő fela-

datokat az első két programban találjuk. 

              1. Az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása 

              2. Az egészséges életmód programjai 

Célkitűzéseik közül az alábbiak tartoznak az iskolai egészségnevelői feladatok körébe: 

-         növekedjen a születéskor várható élettartam, 

-         növekedjen a betegségektől mentes életszakasz és javuljon az életminőség, 

-         a család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színte-

révé, 

-         kedvező irányban változzék az iskolai intézményrendszer légköre. 

-         az iskola a gyermekek egészségvédelme mellett a pedagógusok, technikai 

dolgozók, valamint a gyermekek családtagjainak egészségvédelmét és fejleszté-

sét is segítse, 

-         váljon az iskola egészséges munkahellyé, 

-         az iskolák tegyék lehetővé falaikon belül az egészséges életmód gyakorlá-

sát, 

-         oktassák az intézmények a gyermekeket egészséges táplálkozásra, 

-         alakítsanak ki mozgás-gazdag életmódot, tegyék kötelezővé a mindenna-

pos testnevelést 

-         az iskola helyi nevelési programjában és a mindennapos nevelő munka 

programjaiban megfelelő súllyal szerepeljen az egészségfejlesztés. 

  

  

III. Helyzetelemzés 

  

1.Épületi, környezeti feltételek: 

Iskolánk tágas, családi házas környezetben található, nagy udvarral, sportpályákkal rendelke-

zik. Tanulóink sokat tartózkodhatnak szabad levegőn, biztosítottak a sportolási lehetőségeik. 

A tanítás két épületben zajlik. A „kis épületben” (valamikori óvoda) kapott helyet az 1-3. év-

folyam, a „főépületben” a 4-8. évfolyam. Utóbbihoz tornaterem, öltözők, ebédlő és konyha is 
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tartozik. Problémát jelent, hogy az osztálylétszámokhoz viszonyítva a tantermek egy része 

viszonylag kicsi, bútorzatuk elhasználódott. Néhány teremben az iskola indulása óta nem volt 

teljes festés. Mindkét épület folyamatos felújításra szorul! 

2. Személyi feltételek: 

A tantestület tagjainak szakos ellátottsága megfelelő, minden nevelő főiskolai, egyetemi vég-

zettséggel és több éves gyakorlattal rendelkezik. Van közöttünk fejlesztő pedagógus, gyermek 

és ifjúságvédelmi felelős, gyógytestnevelő és edzői diplomával rendelkező kolléga is. 

Munkánkat megfelelő létszámú technikai dolgozó és pedagógiai asszisztens is segíti. 

3. Iskolán kívüli segítők, kapcsolatok: 

Rendszeres kapcsolatban állunk a szülőkkel, jól működnek a szülői munkaközösségek. Fo-

lyamatosan segítik munkánkat a Nevelési Tanácsadó szakemberei, pszichológus, logopédus, a 

Pedagógiai Központ munkatársai, a Rendőrség is. 

4. Iskolaegészségügyi ellátás 

Évek óta folyamatos, jól működő a kapcsolatunk az iskolaorvossal és a védőnővel. A tanulók 

évente különböző szűrővizsgálatokon vesznek részt (pl. orthopaediai, pedicularis, hallásvizs-

gálat, színlátás), melynek során az esetlegesen felmerülő problémás esetekben javaslatot, be-

utalót kapnak a további szakrendeléseken való kivizsgálásra, gyógytornára. 

Rendszeresen kapják a védőoltásokat, a védőnő hetente fogadóórát tart. Felvilágosító előadá-

sokban részesül(het)nek az oltások fontosságáról, az egészséges táplálkozásról, a serdülőkori 

problémákról, a hygiénéről, az egészséget károsító tényezőkről, stb. 

Minden évben egy alkalommal iskolafogászati szűrővizsgálaton (kezelésen) vesznek részt 

diákjaink. Sajnos előfordul, hogy ez alól megpróbálnak „kibújni”, néha szülői igazolással is. 

Az iskola minden dolgozója kétévenként munkaalkalmassági szűrővizsgálaton vesz részt. 

5. Betegellátás, balesetvédelem, balesetbiztosítás 

- A beteg gyermekek szüleinek értesítése, részükre az alapvető gyógyszerek biztosítása (láz- 

és fájdalomcsillapító, görcsoldó). Szükség esetén orvoshoz kisérésük. 

- A balesetek megelőzése érdekében osztályfőnöki és bizonyos tantárgyakhoz kapcsolódó 

órákon balesetvédelmi oktatásban részesülnek a tanulók. Ügyelet megszervezése a tanítás 

előtt és az óraközi szünetekben. 

- Baleseti sérültek ellátása (elsősegély), a balesetek kivizsgálása, nyilvántartása és bejelentése. 

6. Egészségügyi normák betartása: 

- A tanulók napi kötelező óraszáma évfolyamonként a törvényi előírásoknak megfelelően óra-

rendben szabályozott. 

- A szabadidő hasznos eltöltése érdekében tanítás után különféle foglalkozásokon, szakkörö-

kön vehetnek részt a gyermekek. 

- Mozgásigényük kielégítésére tömegsport, atlétika, foci, kézilabda, asztalitenisz, úszásokta-

tás, stb. áll rendelkezésükre délutánonként. 

7. Közétkeztetés: 

Az iskola tanulóinak jelentős része napközis, ill. menzás étkeztetésben részesül, melynek mi-

nősége időnként nem megfelelő (az egészséges táplálkozás követelményeihez viszonyítva 

kevés a zöldségféle, főzelék, gyümölcs). Tízóraijukat és ebédjüket a gyermekek az ebédlőben, 

felügyelet mellett fogyaszthatják el, a tej-kakaó akcióban részesülőkkel együtt. 

Sokan vásárolnak reggelit, tízórait az iskolai büfében is, melynek választéka az utóbbi időben 

örvendetes módon bővült. 
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Sajnos a gyermekek egy jelentős része nagyon „válogatós”, csak kevés féle ételt fogyaszt (fő-

leg édességeket, tésztaféléket) és nagyon rendszertelenül étkezik. Ezen a szemléleten feltétle-

nül változtatni kell! 

8. Edzettség, állóképesség: 

A testnevelő kollégák évenkénti mérési eredményei; az iskolai ünnepélyeken rosszul lévő 

gyermekek száma; sőt, a második emeleti szaktantermekbe való felvonulás „megerőltető” 

volta mind azt bizonyítják, hogy ezen a területen is sok a tennivaló. 

A gyerekek sokat ülnek a TV, videó, számítógép előtt és keveset mozognak. Nagyon fontos 

lenne a mindennapos testnevelés bevezetése a felsőbb évfolyamokon is és még többféle spor-

tolási lehetőség biztosítása a szabadidőben. 

9. Az egészségnevelés már működő elemei (az előzőekben említetteken kívül): 

- Drog-prevenciós előadások 

- Orvosegyetemisták előadásai 8. osztályosoknak a nemi úton terjedő betegségekről 

- Erdei táborok, tanulmányi kirándulások 

- Kerékpáros vándortábor, iskolai nyári tábor 

- Sportversenyeken, futóversenyeken való részvétel 

- Egészségnap szervezése (alsó tagozat) 

  

- Környezeti nevelés terén: 

              - szelektív hulladékgyűjtés 

              - szárazelemek gyűjtése 

              -„dzsungel”- program 

              - tisztasági őrjáratok 

              - papírgyűjtés 

              - környezetvédelmi pályázatokon, versenyeken való részvétel 

 

IV. Pedagógiai hitvallás, célmeghatározás – hosszú távú 

  

Mit alapozunk, mit fejlesztünk, milyen mintát közvetítünk? 

Az egészségnevelés általános (hosszú távú) céljai: 

- Egységes prevenciós szemlélet kialakítása: egészséget támogató életmód gyakorlása, kör-

nyezeti károsító tényezők lehetőség szerinti kiiktatása, a betegség megelőzése 

- Az esélyegyenlőség elvének a mindennapi élet színterein az egészség, az egészségfejlesz-

tés tekintetében való érvényesítése 

- A mozgásgazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi és 

társadalmi programként általánosan elfogadott legyen 

- Az iskoláskorú gyermekek helyes egészségmagatartásának kialakítása 

- Az iskola atmoszférája és tárgyi környezete legyen alkalmas az egészségbarát életformákat 

támogató üzenetek befogadására és továbbadására 

- Mentális betegségek megelőzése, a tanulók lelki egészségi állapotának, és életminőségének 

javítása, az egészségtudat fejlesztése, a lelki egészségnek, mint értéknek a felmutatása 

- Drogtagadás, az egészségre káros szokások mellőzésének segítése, erősítése 

- Pozitív döntéshozás: a „nemet mondani problémahelyzetekre” elősegítése 
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- A közösségi akciók erősítése az egészségfejlesztés, a jobb egészségi állapot elérése érde-

kében 

- Az egyéni képességek fejlesztése, az egyén saját egészsége és környezete felett fokozottabb 

ellenőrzés gyakorlása és az egészség szempontjából kedvező alternatívák választása terén 

  

  

V. Egészségnevelési témák feldolgozása az iskolában 

  

A NAT követelményeit figyelembe véve a következő fő témákkal ajánlott foglalkozni: 

I.                  Egészség – betegség 

II.               Táplálkozás – mozgás 

III.             Napirend – szabadidő helyes felhasználása 

IV.             Személyi higiéné – testápolás, öltözködés 

V.               Kortárskapcsolatok 

VI.             Káros szenvedélyek – helyes döntések 

VII.          Szexuális kultúra 

VIII.        Családi élet jelentősége 

IX.             Egészséges környezet és védelme 

X.               Balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás 

Az egyes témák tervezésénél figyelembe kell venni: 

-         a tanulók előismereteit 

-         a tanulók életkori jellemzőit 

-         a témák évfolyamonkénti egymásra épülését 

A tantárgyi kerettantervek részletesen meghatározzák az egyes évfolyamokon kötelező fel-

dolgozandó tananyagtartalmat. 

A tananyag tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok: 

-         járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, 

-         járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, 

-         eddze akaratukat – mentálisan, fizikailag, szociálisan. 

-        

 

VI. Az egészségnevelés rövid távú céljai 

  

Olyan egészségmagatartás kialakítása a tanulókban, amely az alábbi pilléreken nyugszik: 

  1. Személyi higiéné 

  A test tisztántartása, a bőr szerepe; szexuálhigiéné; mentálhigiéné; lelki egészségvédelem 

  

2. Egészséges táplálkozás 

Élettani alapismeretek (anyagcsere); élelmi anyagok, tápanyagok; energia, tápanyagszükség-

let; táplálékpiramis; egészséges táplálkozás; helytelen táplálkozási szokások 

  

3. Több mozgás 

A mozgás, aktivitás jelentősége az ember életében; a mozgáshiány okozta problémák, az inak-
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tív életmód következményei; a mindennapos testedzés fontossága 

  

4. Stressztűrés, stresszkezelés 

A stressz jelentősége, hatása az emberi szervezetre; a pozitív és negatív hatások feldolgozása, 

elhárítása 

  

5. Balesetmegelőzés 

Otthoni balesetek, iskolában előforduló balesetek, az utcán és a közösségekben megjelenő 

veszélyforrások 

  

6. Szexualitás 

Szexuális viselkedés; biológiai reprodukció; születésszabályozás, fogamzásgátlás, terhesség, 

növekedés, fejlődés, szexuális felelősség, nemi úton terjedő betegségek 

  

7. Nem: a dohányzásra 

A hozzászokás veszélye, akarati tényezők, motiváció, környezetünk iránti felelősségérzet 

  

8. Nem: az alkoholfogyasztásra 

A szervezet reakciói, a szervrendszerek megváltozott működése; a személyiség átalakulása, 

hatása a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre 

  

9. Drogtagadás 

Leépülés, a személyiség megváltozása, elvonási tünetek, tolerancia; egyéni és társadalmi 

problémák, szenvedélybetegségek 

  

10. Időben orvoshoz fordulás 

Preventív szemlélet jelentősége; szűrővizsgálatok fontossága, lényege 

  

11. Egyéni környezet tisztelet 

Az ember, mint biotikus tényező; az ökológiai felfogása; közvetlen környezetünk védelme 

  

12. Környezetvédelem 

A levegő, víz, talaj tisztasága, hatása az egészségre, tisztaságuk védelme; (természeti kincse-

ink védelme, hulladékok, veszélyes anyagok kezelése, környezetbarát termékek előtérbe kerü-

lése, korszerű légszűrő berendezések) 

  

Sikerkritériumok: 

Megadható minden egyes kitűzött célhoz külön-külön, vagy csak célcsoportokhoz. Általában 

a tanulók többsége, vagy még inkább a tanulók 70-80%-a jelenti a cél teljesülését. 

  

VII. A program megvalósításának lehetőségei 

  

1. A kerettantervi modulok között helyet kapott az Egészségtan modul a 6. és a 8. osztályban. 
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Évi oktatására szánt idő 18-18 óra, önmagában nem elégséges a tanulók egészségkultúrájának 

fejlesztésére, csupán rendszerező, összefoglaló szerepet tölt be. 

2. Az iskola helyi tantervébe – az osztályfőnöki és oktató munkához kapcsolódva is – be kell 

építeni az egészségvédelmet szolgáló tananyagot. 

3. Minden tanárnak a saját tantárgya ismeretanyagában kell kifejtenie azokat az egészségfej-

lesztő fogalmakat, viselkedésmódokat, társadalmi jelenségeket, amelyek az egészség védel-

mével összefüggnek. 

4. Az iskolaorvosi, védőnői szakszolgálat az iskolaegészségügyi ellátás keretében kapcsolódik 

az egészségneveléshez. Gondozó, ellenőrző, nevelő feladatuk mellett, közvetlen segítséget is 

nyújtanak az egészségpedagógiai munkához. 

5. A civil társadalmi szervezetek, egyének, közösségek és egyesületek fokozottabb bevonása az 

ifjúságvédelmi akcióprogramok megszervezésébe, illetve azok lebonyolításába (pl. egészség-

hetek, iskolanapok) szintén elősegíti e sokrétű munka eredményességét. 

6. Szülőkapcsolat befolyásolása. A szülők bevonhatók az iskola életébe, részt vehetnek annak 

döntéseiben. A velük együtt végzett kreatív, drámapedagógiai, egészséggel kapcsolatos fog-

lalkozások (pl. a káros média- és reklámhatások feldolgozása, ártalmaik kivédése) előnyösen 

hatnak vissza a gyermekekre. 

7. A tanári személyiség erősítése. A pedagógusi pálya változó megítélése, csökkenő presztí-

zse, az állandó feszültség, a folyamatos változásokhoz, növekvő követelményekhez való fel-

zárkózás egyre nagyobb terhet jelent. Fontos tehát a „kiégés” megelőzése, melyre többféle 

lehetőség kínálkozik (pl. kommunikációs és viselkedési tréningek). 

  

  

VIII. Alapelvek 

  

A jó egészség alapvető forrása a társadalmi, gazdasági, és egyéni fejlődésnek, és fontos di-

menziója az élet minőségének. 

Az egészség azáltal keletkezik, hogy az ember törődik saját magával és másokkal, hogy ké-

pes döntéseket hozni és életkörülményeit kézben tartani, továbbá azáltal, hogy a társadalom, 

amelyben él, olyan feltételeket teremt, amelyek lehetővé teszik az egészség elérését vala-

mennyi tagja számára. 

Az iskolának minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. 

Az iskolának személyi és tárgyi környezetével segítenie kell azoknak a pozitív beállítódá-

soknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek egészségi ál-

lapotát javítják. 

  

IX. Feladatok 

  

Az iskola feladata, hogy személyi és tárgyi környezetével segítse annak a szokásrendnek a 

kialakulását, amely a gyermekek egészségi állapotát javítják. 

El kell érnünk, hogy a tanulókban kialakuljon az egészségükkel kapcsolatos felelősség, a tu-
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datos egészségvédő magatartás, hogy az egészség megőrzéséért és fejlesztéséért minden nap 

tenni kell valamit. 

A helyes egészségmagatartás kialakítása érdekében az iskola feladata továbbá: 

- Készítse fel a gyermekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képe-

sek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt ki-

alakítani, konfliktusokat megoldani 

- A sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás ki-

alakítása 

- A környezet – elsősorban az iskola, a háztartás, a közlekedés, a veszélyes anya-

gok – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőinek ismerte-

tése 

- Készítsen fel veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, keze-

lésére 

  

X. Eszközök, eljárások 

  

Az egészségnevelés lehetséges szervezeti keretei: 

Kötelező foglalkozás – nem kötelező foglalkozás 

Térítésmentes - térítéses 

Tanórai- tanórán kívüli 

Iskolai szervezésben- más által szervezett 

Egészségnevelés a tanórán: 

- biológia és egészségtan, a kémia, az osztályfőnöki, a technika, környezetisme-

ret, testnevelés órák stb. helyi tantervébe építve 

- Az egészségmagatartás kialakításához illeszkedő tanulásszervezési módok ki-

alakítása (pl. erdei iskola, tanulmányi kirándulás, témanap, egészségügyi intéz-

ményekbe szervezettórák) 

- Olyan cselekedtető módszerek alkalmazása, amelyek elősegítik a tanuló 

együttműködő, kooperatív tanulását, a problémamegoldásban való közös közre-

működését. Szakítás a passzív befogadással. 

  

Az egészségnevelésben alkalmazható módszerek 

A direkt óravezetést, előadást, osztályfőnöki órát, egyéb tanulási formát mozgalmassá tehe-

tünk különböző módszerek segítségével. Egy-egy adott szituációban legcélszerűbb komplex 

eszközhasználattal élni, kihasználva a szemléltetés és a verbális közlés előnyeit. 

A teljesség igénye nélkül, csupán felsorolás jelleggel néhány példa: 

kérdőívek 

megfigyelés, szemléltetés, rajz 

szerepjátékok 

kiállítás megtekintése, készítése 

plakát, faliújság készítés 

kísérletek 

elbeszélés 
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„kerekasztal” beszélgetések 

kiadványok, PC, CD anyagok 

vers, novellapályázat 

szűrővizsgálatok 

tanácsadás 

kommunikációs gyakorlatok 

önértékelés fejlesztése 

kirándulás, séta 

intézmény látogatás 

játék, torna 

audiovizuális módszerek 

kiselőadás 

vetélkedő, stb. 

  

Más csoportosítás szerint egyéni-, 

kiscsoportos-, és 

nagycsoportos módszerek közül válogathatunk. A módszerek 

kiválasztásánál az adott témán kívül figyelembe kell vennünk: 

a gyermek(ek) nemét, életkorát 

fejlettségét, egészségi állapotát 

általános- és egészségkultúráltságát 

szociális helyzetét 

személyiségjogait, világnézetét, stb. 

Egészségnevelés a tanórán kívül: 

Az egészségneveléshez kapcsolódó jeles napok megünneplése (magunk is 

szervezhetjük, de csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvé-

dő szervezetek akcióihoz is) 

Szakkörök, önképzőkörök: 

bekapcsolódás megyei, országos vetélkedőkbe, versenyekbe 

természetismereti tanösvény kialakítása, karbantartása az iskola körül 

az egész iskolai életre ható, átfogó egészségnevelési projektek, témana-

pok, témahetek szervezése: 

egészségvédő és környezetvédő szokások kialakítása a szülői ház felé is 

– családnapok szervezése 

nyári táborok, iskolai kirándulások: 

Iskolai kiadvány – színvonalas szakmai kiadványsorozat megjelentetése. 

A tanulói műhelyekben, egyéni feladatokként végzett munka fontos elis-

merése, megismertetése másokkal 

Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel 

A közegészségügyi szabályok, feltételek biztosítása és betartatása az intézményvezetés fela-

data. Az oktatási-nevelési tevékenység közegészségügyi normáinak betartása (Tanulók terhe-

lése, szabadidő igény figyelembevétele, szabadidő-eltöltés módszerei stb.) pedig minden pe-

dagógus feladata. 
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XI. A program megvalósításához szükséges erőforrások 

  

- Anyagi 

- Humán:  -pedagógus kompetenciák fejlesztése 

-nem pedagógus alkalmazottak bevonása 

  

XII. A program értékelése 

  

A célkitűzések és a sikerkritériumok mentén történhet. 

Az ellenőrzés, értékelés a célkitűzés megvalósításának felülvizsgálatát jelenti. Célszerű a 

programokat legalább évenként értékelni, a megvalósítás arányát is vizsgálni. Az értékelés 

eredménye újabb információt ad a programról. Követhetővé válik, mi az, amit meg lehetett 

valósítani, melyek voltak a sikeres tevékenységek. Ezek alapján módosítható a célkitűzés, 

megváltozhatnak, eltolódhatnak a hangsúlyok. Célszerű egy újabb állapotfelmérést is vé-

gezni, majd a fenti információk alapján intézkedési tervet készíteni a következő évek egés-

zségnevelési munkájához. 
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3. számú melléklet 

A Budapest XVII. Kerületi ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

„ Az ökológiai kultúra nem is más, mint a mítosz (kíváncsiság, képzelet, 

hit), a művészet (érzelem), a tudomány (értelem) eredményeinek jobb ösz-

szekapcsolása a természeti, társadalmi értékek védelme érdekében.”  

(Juhász-Nagy Pál) 

 

 

Az értékeknek sokféle megjelenési formája van. Napjainkban kezdjük – teljes 

egészében – megérteni, hogy létezésünk is ilyen értékekre (szükségletekre) van 

felépítve. A tiszta levegő, a víz, a föld, az élővilág gazdagsága mind- mind olyan 

értékek amelyek megtöredezve, fogyatkozva itt vannak körülöttünk és életünk 

elképzelhetetlen nélkülük. Ezekből az értékekből építjük fel a történelmi, társa-

dalmi, mindennapi értékeket. 

Az iskolai oktató nevelő munkának különösen fontos része ezen értékek bemuta-

tása, megismertetése. 

A környezeti nevelés komplexitását a programhoz mellékelt ábra szemlélteti. 

(Gulyás Pálné-Bérczi Szaniszló-Rab-Kováts Éva)  

Intézményünkben – az évek múlásával egyre tudatosabb és szervezettebb for-

mában – folyik a diákok és felnőttek környezettudatos gondolkodásformálása és 

cselekedtetése. 

Az iskolai munka bemutatása a TermészetBÚVÁR c. folyóirat 2003. májusi számának 

38 és 39. oldalán olvasható részletesebben. 

Oktató-nevelő munkánk, célja hogy az itt tapasztaltak, tanultak alapján képes 

legyen olyan magatartásra, életvitelre a későbbiekben is amely megőrizhetővé 

teszi a környezeti értékeinket, képessé teszi tanítványainkat értékek létrehozásá-

ra, újak befogadására. 
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Az alkalmazott módszereinkben legfontosabbnak a mindenkori életkori sajátos-

ságok figyelembevételét tartjuk. 

Meggyőződésünk szerint minden tantárgyban ill. műveltségi területben meg 

kell, hogy jelenjen a környezeti értékek valamilyen formája direkt – gyakrabban 

– indirekt formában. Ezen tevékenységekhez csatlakoznak a tanítási órához – 

közvetlenül – nem köthető tevékenységek. 

A munka eredményessége szempontjából kiemelten fontos a pedagógusok nyi-

tottsága, önképzési igénye és elkötelezettsége a szűkebb és tágabb környezet 

értékeinek megóvása érdekében. 

Iskolánk életében különösen nagy fontossággal bír, hogy 2005 áprilisától a ma-

gyarországi ökoiskola hálózat tagjai vagyunk. 2012-ben az iskola elnyerte az 

Őrökös ökoiskola elismerő címet. Erről bővebben a www.okoiskola.hu oldalon 

találunk információkat. 

/Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek 

iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti 

nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.  

A Cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. A munkaterv ösz-

szeállításában segítségül szolgál az Ökoiskolák Kritériumrendszere mely közel kilencven, az 

iskolai élet teljességét felölelő kritériumot tartalmaz. / 

 

Részlet az iskolai MIP-ből: 

Minőségpolitikai célok kiemelése a minőség politikából és annak teljesülési kritériumai, el-

várható eredményei.  

Cél Sikerkritérium Megvalósítás 

időtartama 

Az intézményvezetés a munkatársak bevonásá-

val dolgozzon ki számon-kérhető, mérhető elvá-

rásokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás, emelt 

szintű angol nyelvoktatás, kifutóban lévő német 

nemzetiségi nyelvoktatás) a sikerélmény foko-

zása érdekében 

Pozitív visszajelzés 

partnereink részéről, 

alapfokú nyelvvizsgá-

val rendelkezők szá-

mának növekedése 

évente 

A meghirdetett értékrenddel, célkitűzéssel az 

iskola valamennyi dolgozója azonosuljon 

A szabályozás és be-

tartás mértéke közel 

100 % legyen 

Folyamatos 

Ökoiskola program megvalósítása A fizikai és szellemi 

környezet tudatosan 

Folyamatos 
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igazodjon az elvárá-

sokhoz, az Ökoiskola 

cím elnyerése, meg-

tartása 

 

 

Folyamatos feladatok a tanév folyamán: 

 

 

1. Alkalmi továbbképzési rendszerek figyelemmel kísérése, részvétel. 

(Zoopedagógia, drámapedagógia, erdei iskola módszertan stb.) 

2. Erdei iskolák szervezése 3., 4. és 5. osztályosok körében a mindenkori 

pénzügyi lehetőségek és az érvényes törvényi vonatkozások és rendeletek 

függvényében 

3. Pályázatok figyelemmel kísérése és írása. 

4. Az iskola könyvtári állományának környezeti neveléshez kapcsolódó 

szakkönyvi állományának folyamatos fejlesztése. (A madárhatározóktól a 

drámapedagógiáig…) 

5. Az iskolai szemléltetőeszköz és terepmunkához szükséges felszerelési ál-

lományának folyamatos fejlesztése a mindenkori pénzügyi lehetőségek 

függvényében. (Kézi nagyítóktól a fényképezőgépig…) 

6. Az iskolai „DZSUNGELPROGRAM” állagmegóvása és fejlesztése. 

7. A kerékpáros közlekedés kultúrájának folyamatos fejlesztése. A kerékpár-

tároló folyamatos állagmegóvása. 

8. A SZELEKTIV HULLADÉKGYŰJTÉS kultúrájának kialakítása és fej-

lesztése. A speciális tároló állagmegóvása és fejlesztése. 

9. A Szülők az Iskoláért Alapítvány által- a mindenkori lehetőségek függvé-

nyében -  megvásárolt, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szóló bérlet le-

hető legjobb kihasználása a tanév folyamán. (30 gyermek +2 kísérő részé-

re) 

10.  Iskolánk diákjainak folyamatos felkészítése  természettudományos verse-

nyekre. (Herman Ottó Országos Biológiai Verseny, Teleki Pál Országos 

Földrajzi verseny stb.) 

11.  Az iskola internetes honlapján (www.zrinyi-altisk.sulinet.hu) folyamato-

san megjelentetni a környezeti neveléssel kapcsolatos fényképeket és szö-

veges információkat. Különös figyelemmel kísérni azokat a honlapokat 

amelyek az iskola sajátos környezeti szempontjai szerint kiemelkedően 
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fontosak. Pl.: www. okoiskola.hu, www.mme.hu, www.nhmus.hu, 

www.kvvm.hu stb. 

 

(Alapdokumentumok: Köznevelési törvény, Nemzeti Környezetvédelmi Prog-

ram.) 

 

 

 

Az iskolai környezeti nevelés  programjai a tanév folyamán: 

 

Szeptember 

 

Zrínyi Túranap 

Szervezik: Intézményvezető, osztályfőnökök. 

Elérendő cél: Természeti, történeti értékek felkeresése, megismerése a közeli 

környezetünkben. 

 

Bogarászó napok 1. 

Szervezik: Tanítók, biológia szakos tanárok. 

Elérendő cél: Az iskola melletti rét állapotának megfigyelése, növény és állatta-

ni fajismeret bővítése. 

 

Dodo pályázat meghirdetése 1. 

Október 

 

„Állati Nap” az Állatok Világnapján vagy annak közelében. 

http://www.kvvm.hu/
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Szervezi: Intézményvezető, szaktanárok, tanítók. 

Elérendő cél: Az állatvilághoz kapcsolódó érzelmi kötődés erősítése, előítéletek 

enyhítése. 

 

Nemzetközi Madármegfigyelő Napok helyi programja 

Szervezi: Petrőczy Tibor 

Elérendő cél: Terepgyakorlat végzése. Madártani faj és viselkedéstani ismeretek 

gyarapítása. 

 

November 

 

Ökoiskolai előadássorozat a tantestület tagjainak. 

Szervezi: intézményvezető 

Elérendő cél: A pedagógusok szakmai, módszertani ismereteinek bővítése, fej-

lesztése. 

 

December 

 

Adventi napok az iskolában 

Szervezik: Az osztályfőnökök 

Elérendő cél: Néprajzi, történelmi, természetrajzi ismeretek bővítése, érzelmi 

kötődések erősítése. 

 

Téli madáretetés megszervezése az iskolában és otthon 

Szervezi: Tanítók, természetismeret, biológia tanárok 
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Elérendő cél: Cselekvő természetvédelembe bekapcsolni a gyerekeket és család-

jaikat. 

 

Január 

 

A Magyar Kultúra Napja programokon való részvétel 

Szervezi: Az iskola magyar szakos tanárai, a tanítók 

Elérendő cél: A gyerekek „bekapcsolása” a magyar kultúra értékeinek megisme-

réséhez, megszeretéséhez. 

 

Dodo pályázat meghirdetése 2. 

 

Február 

 

Farsangi napok az iskolában 

Szervezik: Intézményvezető, osztályfőnökök. 

Elérendő cél: Néprajzi, történelmi, természetrajzi ismeretek bővítése, érzelmi 

kötődések erősítése. Alkotó tevékenységek végzése. 

 

Március 

 

Víz Világnapja 

Szervezi: Biológia, földrajz, rajz szakos tanárok 

Elérendő cél: A víz mint élőhely és éltető elem jelentőségének bemutatása, fel-

ismertetése. 
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Április 

 

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek 

Szervezik: Osztályfőnökök, szaktanárok. (Magyar, történelem, ének-zene) 

Elérendő cél: Néprajzi, történelmi, természeti ismeretek bővítése, érzelmi kötő-

dés erősítése. Alkotó tevékenységek végzése.  

 

FÖLD NAPJA rendezvények 

Szervezik: Petrőczy Tibor és a természettudományi munkaközösség. 

Elérendő cél: „Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan” gondolatból követ-

kező feladatok megvalósítása. Kapcsolódás a helyi és országos programokhoz. 

 

Május 

 

Bogarászó napok 2. 

Szervezi: Tanítók, biológia szakos tanárok 

Elérendő cél: Az iskola melletti rét állapotának megfigyelése, növény és állatta-

ni fajismeret bővítése. 

 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

Sz.: Petrőczy Tibor és mtsai 

Helyi és országos programok lehetőségei alapján. 

 

A Kihívás Napja programok 

Szervezik: A testnevelő tanárok és osztályfőnökök 
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Elérendő cél: A mozgás, a tiszta levegő, a szabad természet örömének felfedezé-

se, a játék a versenyzés élményének megszerzése. 

 

Gyermeknap 

Szervezik: Ad hoc munkaközösség, osztályfőnökök 

Elérendő cél: A gyermekek játék, mozgás, szabad tér élményének lehetőségét 

megteremteni. 

 

Június 

 

Tanulmányi kirándulások napjai 

Szervezik: Osztályfőnökök 

Elérendő cél: A kirándulások, túrák során a lehető legkomplexebben tapasztalják 

meg, éljék át a környezeti értékeket. Természeti, történelmi, néprajzi és játék 

kincsek megjelentetése lehetőleg indirekt formában. 

 

Környezetvédelmi Világnap 

Szervezik: Tanítók, biológia, történelem, rajz szakos tanárok 

Elérendő cél: A közvetlen környezet és a tágabb világ környezeti problémáinak 

és örömeinek minél komplexebb bemutatása lehetőleg játékos formában. 

 

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere 

 

 

A: Általános elvárások 
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1.  Az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmé-

rés készül, mely tartalmazza az alábbiakat:  

a, az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a tanulók és a nevelő-

testület környezet-tudatosságáról készült beszámoló; 

b, az iskola mindennapi működése: víz-, gáz,- áram-, fűtőanyag-használat, anyag- 

és hulladékgazdálkodás 

c, rendezvények, kirándulások környezeti hatásai (utazások módja, keletkezett hulla-

dék) 

2. Az Ökoiskola Cím elnyerésére szolgáló Munkaterv elkészítése  az iskolavezetés, a tanárok, 

az alkalmazottak, a tanulók és a szülők bevonásával készül, mindenkinek joga van javas-

lataival, észrevételeivel hozzájárulni. 

3. Az iskola arculata (bemutatkozó anyagok, épület, udvar, dekoráció) határozottan képviseli 

a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus (környezetbarát, egészséges) életvitel peda-

gógiai értékeit. 

4. Az iskola aktív kapcsolatot tart fenn valamely elismert, aktív, a fenntarthatóságért tevé-

kenykedő civil szervezettel (pl.: KOKOSZ, Zöld Szív, MME, TKTE, KÖR, KÖRLÁNC, 

HUMUSZ, FÖK, Ökotárs, Autonómia Alapítvány…) 

 

B. Tanítás-tanulás 

 

1. Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntart-

hatóság pedagógiai törekvéseit. 

2. Az iskolai minőségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevé-

kenység évenkénti felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a 

fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével. 

3. Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevé-

kenységek. Az oktatás példát mutat saját környezete kezelésére, a nevelés hangsúlyt 

helyez a gyakorlati tevékenységek képzésbe történő integrálására a helyi településfej-

lesztéshez kapcsolódóan. 

4. A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően 

figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése ér-

dekében. 

5. Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott.  

6. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri 

viszonyban részt vehetnek az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. 
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7 A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri 

tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai 

munkatervének. 

8. A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. (Például 

egészségre ártalmas környezetben nem szervez az iskola testnevelési és sporttevékenysé-

get a szabadban.) 

9. A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel és forgatókönyvekkel dolgoznak, keresik a 

jövőbeli fejlődés és változások alternatív lehetőségeit, s választási kritériumokat dolgoz-

nak ki. 

 

C. Személyi feltételek, belső kapcsolatok 

 

1. Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a 

reál, humán, illetve művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, továbbá tagjai le-

hetnek a technikai személyzetből is.  

2. A környezeti nevelési munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti 

az iskola nevelési tevékenységét. 

3. A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe. A diákönkormányzatban 

van környezetvédelmi felelős.  

4. Az iskola vezetőségi tagjai közül legalább egy személy kommunikációképes egy idegen 

nyelven. 

5. Az iskola házirendjét folyamatosan (legalább évente) felülvizsgálják.  

6. Az iskola házirendje kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti és 

épített értékek védelmével.  

7. A nevelőtestület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntart-

ható fejlődés elveit.  

8. A nevelőtestület képzett a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanítá-

sában, jártas a módszertanában, és ezt alkalmazza is.  

9. Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az 

egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő magatartás tekintetében. 

10. Az iskola vezetője részt vett az ökoiskolák vezetői számára hirdetett vezető-

továbbképzésen.  

11. A tantestület évente egyszer részt vesz a tantestület csapattá kovácsolását elősegítő trénin-

gen vagy egyéb programon. 
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D. Tanításon kívüli tevékenységek  

 

1. Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó 

programokat (akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat). 

2. Az iskola környezet- és természetvédő, ill. egyéb az ökoiskola célok megvalósulását 

elősegítő táborokat szervez, segíti diákjai részvételét mások által szervezett hasonló 

jellegű táborokban. 

3. Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefüggő programja-

iban (pl. városvédelem, faluszépítés stb.). 

4. Az iskola belső kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok) tükrözik az 

ökoiskolai célokat.  

5. Az iskolában olyan pedagógiai tevékenységek folynak, amelyekben a diákok az iskola kör-

nyezetkímélő, egészséges működtetését tanulmányozzák, segítik elő.  

6. Az iskola a fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó pedagógus és más szakmai tovább-

képzéseket szervez, illetve részt vesz ilyen képzések szervezésében, a tapasztalatok átadá-

sában. 

7. Az iskola részt vesz a helyi szükségletekhez illeszkedő továbbképzések kidolgozásában. 

8. Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tornatermi, 

sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehetőségek). 

 

E. Társadalmi kapcsolatok 

 

1. Az iskola együttműködik más magyar és lehetőség szerint külföldi iskolákkal is. 

2. Az iskola figyelmet fordít arra, hogy munkájával hozzájáruljon a helyi társadalom igényei-

nek kielégítéséhez, kiemelten a fenntarthatóság elveinek pedagógiai képviseletével. 

3. Az iskola felhasználja a különböző kommunikációs csatornákat és a helyi médiát annak 

érdekében, hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak. 

4. Az iskola lehetőséget ad a szűkebb és tágabb környezetében, valamint a nagyvilágban tör-

ténő főbb, a környezetvédelemmel kapcsolatos, eseményekkel való foglalkozásnak. 

5. Az iskola együttműködik a helyi önkormányzattal, a helyi hatóságokkal és olyan helyi tá-

mogatókkal, vállalkozókkal, melyek az ökoiskola értékeivel és céljaival megegyező célo-

kat szolgálnak. 
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F. Fizikai környezet 

 

1. Az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, 

és/vagy a telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott. 

2. Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát 

(könyvek, újságok, CD-k, on-line kurzusokon való részvétellel, internetes együttmű-

ködésekben). 

3. Az iskolában van közösségi összejövetelekre alkalmas (klub) helyiség, vagy az iskola 

diákjai/dolgozói használhatnak ilyen helyiséget az iskola közelében. 

4. Az iskolabútorok természetes és a környezetre ártalmatlan anyagokból készültek, az azokat 

használók (diákok, tanárok technikai személyzet) igényeihez igazodnak 

5. Az udvar tartozékai 

 a, biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely,  

 b, madáretető, 

 c, esővízgyűjtő,  

 d, konyhakert, 

 e, dísznövények,  

 f, komposztáló, 

 g, játszótér (természetes anyagokból), 

 h, sportpályák (lehetőleg természetes anyagú borítással), 

 i, zöld, gyepes terület. 

6. Az iskolában történő építkezések és átalakítások figyelembe veszik a fenntarthatóság 

szempontjait: 

 a, Az átalakítások, építések biztosítják, hogy az épületek harmonikusan illeszkedjenek 

környezetükbe.  

 b, Az erőforrások használata és a környezet terhelése minimális az épületek építése, 

használata és lebontása során.  

 c, Az épültek építése, használata és lebontása nem jár az egészségre káros hatással.  

 d, Az épületek ergonómiailag megtervezettek és esztétikusak.  

e, Lehetőség szerint már az építés/átépítés során figyelembe veszik az energiatakaré-

kos üzemeltetést (pl. megfelelő tájolás, szigetelés, nyílászárók stb.) 
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7. Az iskola figyelmet fordít arra, segíti a felelős szerveket abban, hogy a környékén: 

 a, biztonságos kerékpár- és gyalogos utak legyenek, 

 b, megfelelő mennyiségű, lehetőleg szelektív, hulladékgyűjtő legyen.  

8. Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskola arculatával (folyósok, osztálytermek, 

szaktermek) 

 

G: Az iskola működtetése 

1. Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása: 

 a, Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával.  

 b, Környezetkímélő anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarí-

tásban. 

 c, Környezetkímélő játékok, taneszközök és segédeszközök használata. 

d, Környezetkímélő anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai mun-

kákban.  

 e, Környezetkímélő anyagok használata kikapcsolódási és egyéb tevékenységekben  

 f, A kémiai anyagok lehető leginkább környezetkímélő kezelése, tárolása, felhasználá-

sa.  

2. Egészséges és környezetkímélő módon előállított ételek felszolgálása: 

 a, Kellemes és a funkciójuknak megfelelő főző- és étkezőhelyiségek.  

 b, Közelből beszerezhető alapanyagok használata.  

c, A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat, ha nincs büfé, az 

iskola más módon hívja fel a figyelmet az egészséges és környezetkímélő éte-

lekre. 

 d, Egészséges, tápláló ételek és italok az iskolai étkeztetésben. 

 e, A vegetáriánus étkezés lehetőségének biztosítása. 

f, A speciális étrendi megkötésekkel rendelkező tanulók számára a megfelelő ételek 

biztosítása. 

g, Eldobható cikkek használata csak abban az esetben engedélyezett, ha nincs más le-

hetőség.  

 h, A főzés és az étkezés során használt eszközök, környezet és egészségkímélők. 
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i, Az iskolakertben termesztett zöldségek felhasználása az iskola konyhájában. (A vo-

natkozó környezetvédelmi, élelmiszer egészségügyi szabályok betartásával.) 

3. Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, a keletkező hulladékokat 

környezetkímélő módon kezeli. 

 a, Ahol lehetséges törekszik a termékek és anyagok újrafelhasználására, hasznosításá-

ra. 

 b, Hulladékok elkülönített gyűjtése: Pl.: fémek, műanyagok, papírok stb. és át-

adása a hulladékkezelőnek 

 c, A szerves hulladék komposztálása a helyi viszonyoktól függően.  

d, A veszélyes hulladékok gyűjtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alap-

ján történik. 

4. Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel. 

 a, Víztakarékos berendezések felszerelése és szakszerű használata. 

b, A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások 

azonnali megszüntetése. 

 c, Esővíz használata a lehetséges, arra alkalmas helyeken.  

5. Az iskola takarékosan bánik az energiával. 

 a, Takarékosság a hőenergiával.  

 b, Takarékosság az elektromos árammal.  

c, Megújuló energiaforrások használatára való törekvés az áramfejlesztés és a fűtés 

számára.  

6. Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt. 

a, A kémények, szellőztető berendezések (ha vannak)  anyagkibocsátása szabályozott 

és rendszeresen ellenőrzött. 

b, A szabadtéri burkolt felületek (sportpályák, dühöngő) gondozottak, pormente-

sek 

c, Az iskolakert mentes az allergén növényektől 

7. Az iskola megközelítése környezetkímélő módon történik. 

a, A tanulókra, a nevelőtestület tagjaira utazás tekintetében jellemző a gyaloglás, a ke-

rékpározás és a tömegközlekedési eszközök használata.  

b, Ha a gyalogos, kerékpáros, ill. tömegközlekedéses iskolába járás nem megoldható a 

gyerekek iskolabuszt használnak, megszervezik közös autós utjaikat. 
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c, Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas 

helyek rendszeres látogatása.  

 d, A közlekedés megtervezése a felesleges utazások elkerülése érdekében.  

e, A szükséges szállítások ésszerű megszervezése. 

8. Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető legkisebb 

mértékben terhelik a környezetet. 

 

Záró alapvetés: 

 

Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdagságát, városainak jelle-

gét, a hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz, nagyobb lesz, tehát kedvesebb is lesz. Több féltése 

és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés és több terv, 

több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó legtisztább 

értelmében nevezhetünk hazafiságnak." 

Szabó                                                              

Szabó Zoltán botanikus 
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4. számú mellékelt 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése 

  

Próbák az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez 

1. HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (CM) 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a ci-

pőorrával a vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás — és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytar-

tásba, előzetes lendületszerzés, — majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. 

Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük cm-ben. 

 

2. HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS FOLYAMATOSAN (DB) 

 (Maximális időtartam: 4 perc) 

A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és 

mindkét karja laza tarkóratartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz 

tett lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a vizsgált személy az 

1. ütemre törzsemelést végez, 

2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

3. ütemre visszanyit tarkóratartásba, 

4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 

3. HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS FOLYAMATOSAN (DB) 

(Maximális időtartam: 4 perc) 

A hasizmok erő-állóképességének mérése 

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb puha szőnyegen hátán fekszik, és 

mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző könyökkel. 

Feladat: a vizsgált személy üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma. 

 

4. FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS FOLYAMATOSAN 

(Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk 4 perc) 
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A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes 

törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar.) 

Feladat: a vizsgált személy mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást és nyújtást végez. A 

törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej 

nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 

Az általános fizikai teherbíró-képesség minősítése 

 

0-20 pont  igen gyenge 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan el-

végzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rend-

szeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. 

(A figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének - átmene-

ti * javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógysze-

rek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori meg-betegedésre. Immun-

rendszerének a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is igen 

gyakran komoly megterhelést jelent.) 

21-40 pont  gyenge 

Az egésznapi tevékenységétől gyakran elfárad, a nap végén levertnek, kime-

rültnek, rosszkedvűnek érzi magát, egyik napról a másikra, nem tudja kipihen-

ni fáradalmát. 

41-60 pont  elfogadható 

A rendszeres, mindennapi tevékenységtől már ritkán fárad el, de a tartós, várat-

lan többletmunka már erősen igénybe veszi. 

61-80pont  közepes 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészsége stabil maradjon, 

azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. E szint megtartásá-

hoz is, heti 2-3 órás időtartamú, rendszeresen végzett testedzés szükséges. Az 

egészség megőrzése érdekében a továbbiakban, (a későbbi élete folyamán) is 

törekedni kell legalább e szint megtartására. 

81-100 pont  jó 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb 

szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten kezdjenek hozzá az alapvető kondicionális képessé-

geik magasabb szintre emeléséhez, fejlesztéséhez). 

101-120 pont kiváló 

E szintet elérők, már fizikailag jól terhelhetők az általuk választott sportágban 

(élsportolóként) is kiváló eredményeket érhetnek el. 

121-l40pont  extra 

Ha ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró-

képessége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Ez 
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egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi sportágban, olyan 

rendszeres, magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, hogy nemzet-

közi szinten is tartósan csúcsteljesítményt érjen el. 
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5. számú melléklet  

Szöveges értékelés az 1. évfolyamon 

 

Az 1. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minősítése a szöveges értékeléssel 

összhangban a következő lehet: 

Általános minősítés: 

• Példás 

• Jó 

• Változó 

• Rossz 

 

 Az 1. évfolyamon a tanulók szorgalmának értékelése és minősítése a szöveges értéke-

léssel összhangban a következő lehet: 

Általános minősítés: 

• Példás 

• Jó 

• Változó 

• Hanyag 

 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, a tanulók teljesítményét, előmenetelét szö-

veges minősítéssel értékeljük. 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

Általános minősítés: 

• Kiválóan teljesített 

• Jól teljesített 

• Megfelelően teljesített 

• Felzárkóztatásra szorul 

 

 A második évfolyamtól a tanulók teljesítményét, előmenetelét érdemjegyekkel, illetve 

év végén osztályzattal minősítjük. 

 

 

Az 1. osztály szöveges értékelése 

 

A szülők tájékoztatása gyermekük magatartásáról és szorgalmáról félévkor és év végén 

írásban, negyedévenként szóban. 

 

Magatartás 
 

Magatartási normák 

• Illemtudó, helyes köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás 

• Durvaság mellőzése beszédben, viselkedésben 

• Tisztelet a nevelők, szülők, társak iránt 

• Saját, a társak és az iskola tulajdonának megbecsülése 

• Tisztaság óvása 

• A házirend előírásainak megtartása 
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Általános minősítés: 

• Példás 

• Jó 

• Változó 

• Rossz 

 

Az értékelés szempontjai  

• A gyermek közösséghez való viszonya 

• A gyermek felnőttekhez való viszonya 

• Szabályok megtartása 

• Véleménynyilvánítás 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

 

Szorgalom 
 

Általános minősítés: 

• Példás 

• Jó 

• Változó 

• Hanyag 

 

Az értékelés szempontjai 

• Tanuláshoz való viszonya 

• Feladatvégzése 

• Munkatempója 

• Önellenőrzésének pontossága 

• Környezetének, felszerelésének rendje 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

 

SZÖVEGES SZÓBELI ÉRTÉKELÉS A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉ-

GEKRŐL 

(November eleje) 

 

• Érzékszervek fejlettségi állapota 

• Finommozgás, mozgáskoordináció 

• Testtartás 

• Feladattudat, feladattartás (tudatosság, kitartás) 

• Térbeli és időbeli tájékozódás 

• Kognitív képességek (figyelem, megfigyelés, emlékezet, gondolkodás, képzelet) 

• Tudásvágy, ösztönözhetőség 

• Türelem, önfegyelem 

• Együttműködési készség 

• Oldottság, szorongás 

• Önállóság foka  

• Időbeosztás 

• Önkifejezés módjai (rajz, ének) 

• Alkalmazkodó képesség 

• Alapvető viselkedési szabályok megtartása 

• Kiemelkedő vagy felzárkóztatásra szoruló képességek 
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Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

 

Magyar nyelv és magyar irodalom 
 

A szülők tájékoztatása gyermekük haladásáról félévkor és év végén írásban, negyedévente 

szóban az alábbi szempontok figyelembevételével történik. 

 

Általános minősítés: 
• Kiválóan teljesített 

• Jól teljesített 

• Megfelelően teljesített 

• Felzárkóztatásra szorul 

 

 

SZÖVEGES SZÓBELI ÉRTÉKELÉS A TANULÓ BESZÉDÉRŐL 

(November eleje)  
• Beszédhanghallás 

• Hangképzés 

• Beszédtempó 

• Hangerő 

• Szókincs 

• Szó- és mondatemlékezet 

• Beszédbátorság 

• Közlékenység 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

  

SZÖVEGES ÍRÁSBELI ÉRTÉKELÉS AZ ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK FO-

KÁRÓL (FÉLÉVBEN, ÉV VÉGÉN) 

Az alábbi értékelési szempontok, illetve a témazáró felmérők %-os teljesítménye alapján 

 

Az értékelés szempontjai olvasásból, írásból 

 

• A tanult nyomtatott betűk ismerete 

• Hangos olvasás technikája (folyamatosan olvas, szólamokban olvas, szóképekben olvas, 

szótagolva olvas, betűzve olvas, nem tud olvasni) 

• Hangos olvasás tempója 

• Hangos olvasás helyessége 

• Szövegértése (hallott - olvasott szöveg) 

• Versek memorizálása 

• A tanult írott betűk ismerete, használata 

• Írott betűk alakítása 

• Írott betűk kapcsolása 

• Másolás 

• Tollbamondás utáni írás 

• A hangok időtartamának illetve a j hang megfelelő betűjelének (j, ly) jelölése a begyako-

rolt szókészlet körében 

• Írásmunkák külalakja 

• Munkatempó 

• Önellenőrzés, hibajavítás 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 97 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

 

 

Matematika 
 

A szülők tájékoztatása gyermekük haladásáról félévkor és év végén írásban, negyedévente 

szóban történik az alábbi szempontok figyelembevételével. 

 

Általános minősítés: 

• Kiválóan teljesített 

• Jól teljesített 

• Megfelelően teljesített 

• Felzárkóztatásra szorul 

 

Az értékelés szempontjai 

 

 Félévi értékelés 

• Számfogalom 10-es számkörben  

• Számjegyek írása, olvasása 

• Matematikai jelek felismerése 

• Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezése 

• Páros, páratlan számok 

• Számszomszédok 

• Számok bontása, pótlása 

• Összeadás, kivonás értelmezése 

• Sorozatok 

• Írásbeli munka 

 

Év végi értékelés 

• Számfogalom 20-as számkörben 

• Számjegyek írása, olvasása 

• Matematikai jelek felismerése 

• Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezése 

• Páros, páratlan számok 

• Számszomszédok 

• Számok bontása, pótlása 

• Összeadás, kivonás értelmezése 

• Sorozatok 

• Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása 

• Helymeghatározás, irányok 

• Térbeli, síkbeli alakzatok azonosítása, megkülönböztetése 

• Tevékenységen alapuló mérések 

• Írásbeli munka 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

 

 

 

Készségtantárgyak (Testnevelés és sport, Vizuális kultúra, Technika és ter-

vezés, Ének-zene) 
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A szülők tájékoztatása gyermekük haladásáról félévkor és év végén írásban. 

 

Általános minősítés: 

• Kiválóan teljesített 

• Jól teljesített 

• Megfelelően teljesített 

• Felzárkóztatásra szorul 

 

Az értékelés szempontjai 

 

Testnevelés 
 

• Tanórai munkához való hozzáállása 

• Tanórai aktivitása 

• Társaihoz való viszonya 

• Mozgása 

• A gyakorlatok végrehajtása 

• A játékban, versenyekben való részvétel 

• Az őszi és a tavaszi fizikai állapotmérés eredményei 

• Felszerelésének rendje 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

 

Vizuális kultúra, Technika és tervezés 
 

• Tanórai munkához való hozzáállása 

• Tanórai aktivitása 

• Társakhoz való viszonya 

• A tanult fogalmak ismerete, gyakorlati alkalmazása  

• Eszközhasználata 

• Egyéni kifejező ereje 

• Gyűjtőmunkában való részvétele 

• Felszerelésének rendje 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 

 

Ének-zene 
 

• Tanórai munkához való hozzáállása 

• Tanórai aktivitása 

• Társakhoz való viszonya 

• Ritmusérzéke  

• Hallása  

• Felszereléseinek rendje 

Javaslatok a gyermek egyéni fejlesztése érdekében 
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6. számú melléklet 

Alsó tagozat 
 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

1-4. ÉVFOLYAM 

 

Intézményünk az alsó tagozaton a Magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításakor az Oktatási 

Hivatal által kiadott, elfogadott, engedélyezett kerettantervet használja, amelyet az alsó tago-

zatos munkaközösség kiegészített és egységbe szerkesztett. Az OH által kiadott kerettantervek 

2 évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket, ezért elsődleges feladatunk 

volt a tananyagok évfolyamonkénti bontása, és az órakeret összehangolása a tematikai egysé-

gekkel. 

A NAT módosításakor, az az igény fogalmazódott meg, hogy az oktatási intézményekben 

jelentős mértékben csökkenteni kell a tanulók kötelező, valamint a kötelező és választható 

óráinak számát.  

Az alsó tagozaton ez a Magyar nyelv és irodalom órák esetében a következőképpen alakul, az 

1-2. évfolyamon nem jelentett változást, (7-7 óra), míg a 3-4. évfolyamon az eddigi heti 6-6 

tanóra heti 5-5 tanórára csökkent. 

A szabadon felhasználható órakeret megoszlása 

 
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

 
Nyelvi Általános Nyelvi Általános Nyelvi Általános Nyelvi Általános 

Magy. i. 4 4 4 4 3 3+1 3+1 3+1 

Magy. 

ny. 
3 3+1 3 3+1 2 2 2 2 

 

Alapelvek, célok: 

 

1-2. évfolyamon: A tantárgy struktúrája követi a tanulók kognitív, érzelmi és szociális fejlő-

dését (jártasságok, készségek, képességek fejlesztését). A tantárgy tanításakor az olvasás és 

írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a többi nyelvi készség és képesség, a 

szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, 

írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folyamatos fejlesztésével.  

A társadalmi körülmények következtében a gyermekek beszédfejlődése lényegesen lelas-

sult, ezért annak tudatos és folyamatos fejlesztése szükséges (fonémahallás, szótagolás, anali-

záló-szintetizáló képesség). 
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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. (tanulók megfigyelése, ezekre épülő az egyéni képességeket figyelembe vevő diffe-

renciált alapozás).  

Az írás előkészítése során kialakulnak a helyes írásszokások, a tanulók tájékozódási és 

finommotorikus képességének a fejlesztése. (betűelemek megismerése, vázolása, és a betű-

olvasás tanításával párhuzamosan elkezdődik a kisbetűk írásának tanítása). 

Itt kezdődik meg a rendezett íráshasználat kialakítása (lendületes vázolás, vonalrendszer-

ben való tájékozódás, rendezett íráskép, önellenőrzés, és javítás). 

A fejlesztési cél az, hogy a betűtanítás – lehetőség szerint – az első tanév végéig befejeződjék. 

Az írott nagybetűk írásának tanítása második osztályra tevődik. 

Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a szö-

vegértés fejlesztésével az egyes témakörök mentén. 

A természettudományos nevelés keretein belül tudásbővítést és olvasásfejlődést segítő ol-

vasmányok olvasására, feldolgozására kerül sor. Minden évfolyamon külön fejezet foglalko-

zik a bennünket körülvevő élővilággal, emberekkel, állatokkal, növényekkel. 

Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul. 

 

3-4. évfolyamon: is kiemelt feladat az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele, fejlesztése 

(a tanulók nyelvi képességeinek különbözősége miatt).  

A beszédfejlesztés, az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztése (különböző típusú és 

műfajú szövegeken keresztül) párhuzamosan folyik. Itt kell megtanítani a szövegből való 

tanulás technikáit. A történelmi témájú olvasmányok a kronologikus gondolkodás fejlesz-

tése mellett, a nemzeti identitástudat kialakítására, a hazaszeretetre nevelnek. A témakörök 

kibővülnek a világról szerzett ismeretekkel, a közösségi értékekkel és a környezettudatosság-

gal. A feldolgozott szövegek mellett ezeken az évfolyamokon hosszabb epikus művekkel is 

találkoznak a tanulók, melynek célja az olvasóvá nevelés.  

Az olvasásra szánt irodalmi alkotások kiválasztásakor, olyan igényes művet kell kiválasz-

tani, ami az adott osztályközösség érdeklődésének, sajátosságainak megfelel. 

(A kiválasztott művet tanítási óra keretében, folyamatolvasással dolgozzuk fel, vagyis 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 foly-

tatódik. Nem nyelvi ismeretek tanítása a feladat, hanem a játékos, élményszerű tapasztalato-

kon alapuló fejlesztés, gyakorlás. A szófaji fogalmak helyett a szavak jelentésével és he-

lyesírásával foglalkozunk (csak élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve és nem használja 

a főnév szófaji megnevezést). 

A szóbeli és az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése párhuzamosan zajlik. Az írásbeli szö-

vegalkotásban cél, hogy élményalapú szövegek készüljenek akár közös alkotásként is. 

Ezek érdemjeggyel történő értékelése – az értékelés szubjektív jellege miatt – nem java-

solt.  

Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul. 
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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. év-

folyamon:  

 Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kap-

csolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, annak 

gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmi-

leg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni múltjukat, 

jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy ennek a kul-

turális hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek. 

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak megfelelő, 

biztos szövegértésre tegyenek szert. 

 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó emberekké 

neveljük őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és értelmezési stratégiá-

val rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. 

Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális 

szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

 Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek megfele-

lő értékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják. 

 Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, 

rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő tar-

talmú és szerkezetű, hagyományos és digitális szövegeket.  

 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják fe-

jezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat fejlesztését 

szolgálják. 

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni. 

 Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük 

megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét.  

 Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában.  

 

Egységesség, differenciálás, módszertani alapelvek: 
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 aktív tanulás által tanulói kompetenciafejlesztés, ismeretek, különböző helyzetekben 

való kreatív alkalmazása, 

 differenciált egyéni munka, páros, csoportos felfedező tevékenykedtetésre épülő több 

tanuló együttműködésén alapuló tanulásszervezési forma, 

 problémamegoldó tevékenységek előtérbe helyezése, 

 iskolán kívüli szakemberek, külső helyszínek nyújtotta lehetőségek felhasználása, 

 témahetek, tematikus hetek, projektnapok szervezése, 

 több tantárgy ismereteinek integrálását elősegítő tanórák szervezése, 

 egyénre szabott tanulási lehetőségek (tanulók különböző idegrendszeri érésének figye-

lembevétele, hátrányok hatásának enyhítése), 

 digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása, 

 a tanulói értékelésben megjelenik: az objektív tájékoztatás, a pedagógiai munka fo-

lyamatos nyomon követése, a tanuló aktuális fejlettségi szintje, egyéni fejlődési lehe-

tősége, a tanuló életkori sajátossága,  

 1. évfolyamon a tanuló értékelése szöveges formában történik, ezt követően az iskola 

Pedagógiai programjában rögzített módon  

 az egyes témakörök feldolgozásakor a minimum óraszámot (80 %) a törzsanyagra, az 

órakeret 20 %-a pedig a tananyag elmélyítésére, ismétlésre, gyakorlásra, kompetencia-

fejlesztésre, projektmunkákra fordítható. Amennyiben a 80% nem elegendő a törzs-

anyag teljesítésére, akkor az órakeret 100%-át kell erre fordítani.  

 a tananyagok kiegészítik egymást, egyes témák új tartalommal vissza-visszatérnek. 

 

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 helyi tanterv évfolyamokra és témakörökre lebontva tartalmazza a törzsanyagot és a peda-

gógus által választható kiegészítő témákat. 

 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

 

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

1. BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ  

2. BETŰTANÍTÁS KEZDETE. OLVASÁSI KÉSZSÉGET MEGALAPOZÓ KÉPESSÉGEK 

FEJLESZTÉSE 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza az előkészítő szakasz 

képességfejlesztését és minden hang és betű tanításának előkészítését. 

3. BETŰTANÍTÁS. OLVASÁSI KÉSZSÉGET MEGALAPOZÓ KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉ-

SE 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza minden hang- és betű- taní-

tás 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  
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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 

5. VERSEK 

Törzsanyag 

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Kányádi Sándor: Ha a napnak; József Attila: Hangya; Weö-

res 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 éjsza-

ka; 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 tehe-

nek (A vastag betűs művek memoritek.) 

 

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 

 

6. HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN – CSALÁD, ISKOLA 

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 

 

7. ÉVSZAKOK, ÜNNEPKÖRÖK, HAGYOMÁNYOK 

https://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-irodalom/mesek-toertenetek/mesek-a-kenyerrl/1348-kanyadi-sandor-a-mindennapi-kenyer
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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 

8. ÁLLATOK, NÖVÉNYEK, EMBEREK 

Törzsanyag 

 

A TÉMAKÖRÖK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA 
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Témakör neve Javasolt óraszám 

 1.-2. 1. évf. 2. évf. 

BESZÉD ÉS OLVASÁS    

Beszéd és kommunikáció 30 15+5 15 

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 60 60+10 0 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 70 54+10 16+5 

Népmesék, műmesék  40 7 33 

Versek, népköltészeti alkotások 28 5 23 

Helyem a közösségben – család, iskola 18 4 14 

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 25 4 21 

Állatok, növények, emberek 24 4 20 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS    

Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó képességek fejlesztése 32 32+11 0 

Írás jelrendszere 58 38 20+5 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó  26 13 13+5 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 25 2 23+10 

Kisbetű – nagybetű 18 4 14 

A magyar ábécé – a betűrend 18 2 16+6 

Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe 32 8 24+5 

Összes alapóraszám 

+20 %  

Alapóraszám+szabadon felhasználható: 

504 

72 

576 

252 

36 

288 

252 

36 

288 

 

 

1. évfolyam 

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ      Órakeret: 20 óra 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a legha-

tékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor fi-

gyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.  

Tevékenységek: A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a 

hangkapcsolatok helyes kiejtése. Az aktív szókincs bővítése, pontosítása. Mondatok alkotása 

képek, képsorok alapján. Páros és csoportos beszélgetés. Szituációs játékokban a felnőttek és 

a kortársak udvarias megszólítása és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
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kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 

a kommunikációs helyzetekre 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 alkalmaz-

za a megismert kommunikációs szabályokat; 

használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  

élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

beszédlégzése és artikulációja megfelelő;  

figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, hangsúlyára, 

tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 

a szavakat hangokra, szótagokra bontja;  

a hangokból, szótagokból szavakat épít; 

a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja; 

részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) mozgással, 

dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok megalkotásá-

ba. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi fejlesztés 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó,  

Ritmusérzék-fejlesztés 

Hangok, szótagok analízise, szintézise 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
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Beszédészlelés, beszédértés 

Kifejező, érthető beszéd 

Helyesejtés kialakítása 

Nem nyelvi jelek használata 

Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

Párbeszédek, szituációs játékok 

 

 

FOGALMAK 

helyes ejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, 

mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene, Testnevelés: helyes légzéstechnika 

Etika: bemutatkozás, önismeret 

 

BETŰTANÍTÁS KEZDETE. OLVASÁSI KÉSZSÉGET MEGALAPOZÓ RÉSZKÉPESSÉ-

GEK FEJLESZTÉSE     Órakeret: 70 óra 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a legha-

tékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor fi-

gyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges idő egy félév. 

Tevékenységek: Motiváció kialakítása, fejlesztése, szorongásmentes olvasási környezet meg-

teremtése. Az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek fejlesztése (fonémahallás, 

megkülönböztető képesség, figyelem, tempó, ritmus, szókincs, nyelvhasználati szabályok, 

kommunikációs képességek, irányok felismerése, relációs szókincs, nyelvi tudatosság). Betű-

felismerés, betű-hang, fonéma-graféma azonosítási szabályok, automatizált képesség. Bizton-

ságos betűösszevonási képesség. Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát 
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érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, szöveget 

részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben (szem-kéz koordináció, térér-

zékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek tudatosítása) és érzékelő 

játékokban; 

megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

szavakat hangokra, szótagokra bont; 

hangokból, szótagokból szavakat épít 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi fejlesztés 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

Szókincs gyarapítása 

Szókincs aktivizálása 

Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése  

Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

Szerialitás (sorrendiség, szabályszerűség, ismétlődés) fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Betű-hang azonosítás 

Szótagolás 

Olvasástechnika fejlesztése 
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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. 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: ábra, illusztráció 

Ének-zene: ritmus, tempó, dallam 

Matematika, Testnevelés: irányok azonosítása, megnevezése 

 

 

BETŰTANÍTÁS. OLVASÁSI KÉSZSÉGET MEGALAPOZÓ RÉSZKÉPESSÉGEK FEJ-

LESZTÉSE        Órakeret: 64 óra 

A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a legha-

tékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor fi-

gyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb idő 

egy tanév.  

Tevékenységek: Hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő 

szintjén. Az explicit információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű kö-

vetkeztetések levonása. Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. (pl. törté-netek 

a családi élet eseményeiről; nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről.) A szövegértés szövegtípus-

nak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret fejlesztése. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 

érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért. 
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A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, 

jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és érzékelő játékokban; 

megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 

szavakat hangokra, szótagokra bont; 

hangokból, szótagokból szavakat épít; 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi nevelés 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 

Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

Szókincs gyarapítása 

Szókincs aktivizálása 

Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 

Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 

Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 

Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

Betű-hang azonosítás 

Összeolvasási képesség fejlesztése 

Szótagolás 

Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési sajátosságai-

nak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, ismert betűvel szógyűjtés 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg olvasása és 

megértése 
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Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

A teljes magyar ábécé nyomtatott kisbetűi 

 

FOGALMAK 

hang, betű, kisbetű, 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. 

 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Testnevelés: testséma tudatosság 

Matematika: szerialitás, szabályszerűségek 

 

NÉPMESÉK MŰMESÉK       Órakeret: 7 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.  

 

Tevékenységek: Prózai szövegek formái. Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelé-

se, szereplők, főbb események megnevezése. A szereplők cselekedeteinek, tulajdonságaik 

megfigyelése. Egyszerű oksági összefüggések felismerése. Rövid mesék, történetek dramati-

kus, bábos megjelenítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

részt vesz gyermekirodalmi mű közös olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
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a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza, 

képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt, a sze-

replőket. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodalmából; 

részt vesz népmesék és műmesék olvasásában, feldolgozásában; 

megérti a közösen olvasott rövid szövegeket,  

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítésében. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi nevelés 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Szótagoló olvasás, olvasástechnika fejlesztése 

Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

Szövegértő olvasás fejlesztése 

Események helyszíne, ideje, sorrendje 

FOGALMAK 

szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, időrend, tartalom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház, színházlátogatás 

Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése  

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: az olvasott mesékhez kapcsolódó élmények megjelenítése 

Ének-zene: dramatikus játékok 
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VERSEK, NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK    Órakeret: 5 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám 

nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói tevékenységei-

nek egy része kapcsolódik a „Beszéd és kommunikáció” témakör tevékenységeihez. A teljes 

témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 

Tevékenységek: A vers formai megkülönböztetése. A vers címének, hangulatának, ritmusok, 

rímek megfigyelése. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

felismeri, értelmezi a versekben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, megérti az új 

szó vagy kifejezés jelentését; 

ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verse-

ket;  

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. 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar gyerekversek moz-

gásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

megtapasztalja a vershallgatás, a versolvasás örömét és élményét; 

segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 

a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (színek, han-

gok, illatok, tapintási élmények stb.); 

verssorokat, versrészleteket memorizál. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi fejlesztés 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

Ritmusérzék fejlesztése 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szótagoló olvasás 

Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 

Belső képalkotás  

Ritmusélmény  

Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

A vers formai jellemzői: ritmus, rím, refrén 

 

FOGALMAK 

vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház-, színházlátogatás 

Író-olvasó találkozó szervezése  

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: az olvasott mesékhez kapcsolódó élmények megjelenítése 

Ének-zene: dramatikus játékok 
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HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN – CSALÁD, ISKOLA   Órakeret: 4 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek (csa-

lád, iskola) tudatosítására. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra 

vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 

Tevékenységek: Családi események összegyűjtése, családban betöltött szerepek megbeszélé-

se. Az iskolai élet rendje, a közösséghez való tartozás élményének megélése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai élet 

adottságaival,  

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért, 

részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott helyzetnek 

megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

bekapcsolódik párbeszédekbe, dramatikus szituációs játékokba 

önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;  

megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, osztály) 

tartozás élményét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi fejlesztés 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 118 

Beszédkészség fejlesztése 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Időben való tájékozódás fejlesztése 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szótagoló olvasás 

Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

Szövegértő olvasás fejlesztése 

Empatikus képesség fejlesztése 

 

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 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: Közösség, család, iskola szóbeli kifejezőképesség fejl. 

ÉVSZAKOK, ÜNNEPKÖRÖK, HAGYOMÁNYOK    Órakeret: 4 óra 

A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes téma-

kör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 

Tevékenységek: Évszakok, ünnepkörök, ünnepek, hagyományok megismerése. Népi megfi-

gyelések jelentésének megbeszélése. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó szöve-

geket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, 

felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,  

megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítésében. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi fejlesztés 

Szótagoló olvasás 

Az olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

Magyar hagyományok tisztelete 

Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., húsvéti lo-

csolkodás) jellemzői, körforgásuk 

Keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 
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Nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása,  

 

FOGALMAK 

keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi 

ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, hazasze-

retet, közösség, évszak, körforgás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: népi játékok 

Etika: karácsony, húsvét, pünkösd 

ÁLLATOK, NÖVÉNYEK, EMBEREK     Órakeret: 4 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. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 

Tevékenységek: Az élő és élettelen világ, a bennünket körülvevő környezet megfigyelése. 

Ismeretterjesztő szövegek olvasása, értelmezése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését 

különböző rövidebb ismeretterjesztő szövegeket olvas, 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 
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a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 

érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Olvasástechnika fejlesztése, válogató olvasás 

Beszéd- és szövegértés fejlesztése 

Érzelmi fejlesztés 

Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása 

Környezet iránti felelősségtudat fejlesztése 

Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék) 

Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

 

FOGALMAK 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Részvétel természetvédelmi projektben  

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: ismeretterjesztő szövegek hallgatása, állatok, növények, emberek rajzai 

 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK AZ 1. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 

 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA – ÍRÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, ÍRÁSKÉSZSÉGET MEGALAPOZÓ 

KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE     Órakeret: 43 óra 

 

Tevékenységek: A tanulás eszközeinek az eszközök használatának megismerése, gyakorlása, 

elemi tanulási szokások. Hangok helyének, időtartamának megfigyelése szavakban. Analizá-

ló, szintetizáló feladatok végzése. Tájékozódás térben, síkban. A füzet és az írószerek haszná-

lata kialakítása. Fonématudatosság, hallás fejlesztése. Az iskolai tanuláshoz szükséges pszic-

hikus funkciók, alapvető képességek célirányos fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartós-

sága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált látási és hallási megfigyelések, mozgás-

koordináció, finommozgások. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Helyes 

írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

törekszik a helyes betűalakításra, a vonalrendszerben való tájékozódásra, a rendezett íráskép-

re, 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 
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Írástechnika fejlesztése 

Lendületes vonalvezetés 

Betűelemek 

 

FOGALMAK 

betűelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, 

közötte, mellette stb. 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Technika és tervezés, Vizuális kultúra: finommozgások fejlesztése 

Matematika: tájékozódás térben síkban 

 

 

ÍRÁS JELRENDSZERE       Órakeret:  38 óra 

Tevékenységek: Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása. A helyes írásszokások ki-

alakítása az egyéni képességkülönbségek figyelembevételével. Az írástechnika és a rendezett 

kézírás megalapozása, fejlesztése. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus fü-

zetvezetésre; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő játékok-

ban; 

tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 

írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehango-

lása, 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 

Betű- és hangazonosítás 

Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 

3-4 szóból álló mondatok írása 

 

FOGALMAK 

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, vonalrendszer, írásjel, ékezet, magán-

hangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, 

felette, közötte, mellette stb…,  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Testnevelés: helyes testtartás 

Vizuális kultúra: finommotorika, esztétikai igényesség 

 

 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: HANG/BETŰ, SZÓTAG, SZÓ, SZÓKAPCSOLAT, MON-

DAT, SZÖVEG       Órakeret: 15 óra 
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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.  

Tevékenységek: Az anyanyelv építőköveinek megismerése. Hang, betű, szó, szószerkezet, 

leírása másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből. Helyes írásszokások alkalmazása. 

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 írásképre; 

a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja; 

feladatvégzés során társaival együtt működjék; 

írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze, javítsa, 

észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, szöve-

get. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mással-

hangzókat, valamint időtartamukat; 

különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 

a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;  

szavakat, szószerkezeteket leír megfigyelés és diktálás alapján. 

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 
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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 

„j”-t és „ly”-t tartalmazó szavak helyes leírása  

3-4 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, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel,  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: hallásfejlesztés, ritmus 

Vizuális kultúra: érérzékelés, esztétikai igényesség 

 

KISBETŰ – NAGYBETŰ       Órakeret: 4 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.  

Tevékenységek: A magyar ábécé betűinek megismerése.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

biztosan ismeri a kisbetűket, 

felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az élő-

lények, tárgyak, gondolati dolgok nevét. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 
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a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 

 

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 

 

FOGALMAK 

kisbetűk, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név, önellenőrzés, hibajavítás, 

 

A MAGYAR ÁBÉCÉ – A BETŰREND     Órakeret: 2 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.  

 

Tevékenységek: A magyar ábécé kisbetűinek megismerése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

biztosan ismeri a kisbetűs ábécét, 

feladatvégzés során társaival együttműködik; 

írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 
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A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mással-

hangzókat, 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 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, „j” hang kétféle jelölé-

se 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Könyvtárlátogatás 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: vizuális memória 

Ének-zene: ritmus 
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HANGOK IDŐTARTAMÁNAK JELENTÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ SZEREPE 

Órakeret: 8 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mással-

hangzókat, valamint időtartamukat. 

 

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 
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mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: időtartam, ritmus 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK AZ 1. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 
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2. évfolyam 

 

BESZÉD ÉS OLVASÁS 

BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ      Órakeret: 15 óra 

 

Tevékenységek: A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a 

hangkapcsolatok helyes kiejtése. Mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek elmondása-

kor a hanglejtés, a hangsúly helyes alkalmazása. Az aktív szókincs bővítése, pon-tosítása szö-

vegkörnyezetben történő értelmezéssel és képek, képzetek, képi kompozíciók fogalmi megfe-

leltetésével. Nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek megfelelő-

en reagál; 

megérti az új kifejezések 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; 

élményeiről beszámol. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

beszédlégzése és artikulációja megfelelő;  

figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, hangsúlyára, 

tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 

a hangokból, szótagokból szavakat épít; 

a tanult verseket, mondókákat, szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja; 

részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) mozgással, 

dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 
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bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok megalkotásá-

ba. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi 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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene, Testnevelés: helyes légzéstechnika 

Etika: párbeszédek, szóbeli kifejezőkészség 

 

BETŰTANÍTÁS. OLVASÁSI KÉSZSÉGET MEGALAPOZÓ RÉSZKÉPESSÉGEK FEJ-

LESZTÉSE        Órakeret: 21 óra 

 

Tevékenységek: Alapvető ismeretek a nyelvről, a kommunikációról, az írott nyelvről, ezek 

funkcióiról, a nyelvi tudatosság kritérium szintű megléte. Magabiztos néma és hangos olvasás 

a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő szintjén. A szövegértő olvasás elő-

készítése. A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott isme-

ret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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 

szavakat hangokra, szótagokra bont; 

hangokból, szótagokból szavakat épít; 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét, 

értő olvasása életkorának megfelelő. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi nevelés 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 

Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

Szókincs gyarapítása, aktivizálása 

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 sajátosságai-

nak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, ismert betűvel szógyűjtés 
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Olvasástechnika fejlesztése 

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 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: hallásfejlesztés 

Matematika: sorrendiség, szabályszerűségek 

 

NÉPMESÉK MŰMESÉK       Órakeret: 33 óra 

A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tevékenységek: Prózai szövegek formái. Az olvasmány címének, hangulatának megfigyelé-

se, szereplők, főbb események megnevezése. A szereplők cselekedeteinek, tulajdonságaik 

megfigyelése. Ok-okozati összefüggések felismerése. Rövid mesék, történetek dramatikus, 

bábos megjelenítése. Irodalmi alkotások befogadásának kialakítása. Népmese-műmese jel-

lemzőinek megismerése.  

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásában, 

és nyitott annak befogadására; 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, digitális forrá-

sokat is használ; 
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a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és feldolgozásában; 

különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt, a sze-

replőket, a konfliktust és annak megoldását; 

önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően kiemeli annak 

lényeges elemeit, összefoglalja azt; 

ismeri a tanult népköltészeti alkotásokat azok jellemezőit (mesekezdés, mesebefjezeés, mese-

számok…) 

alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodalmából; 

részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldolgozásában; 

a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot; 

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel 

történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi nevelés 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértő olvasás fejlesztése 

Események helyszíne, ideje, sorrendje 

 Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések levonása 
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Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 

Önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a lényeges ele-

mek kiemelése és összefoglalása. 

Népmesék jellemző jegyeinek megfigyelése: meseszámok, kezdő és záró fordulatok, szóis-

métlések, szereplőtípusok 

 

FOGALMAK 

mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, időrend, tartalom, állandósult szó-

kapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: az olvasott mesékhez kapcsolódó élmények megjelenítése 

Ének-zene: dramatikus játékok 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház, színházlátogatás 

Író-olvasó–találkozó szervezése  

 

VERSEK, NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK    Órakeret: 23 óra 

A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tevékenységek: A vers formai megkülönböztetése. A vers címének, hangulatának megfigye-

lése. Ritmusok, rímek, refrének megfigyelése. Vers- verse mese megkülönböztetése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 

felismeri, értelmezi a versben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, digitális forráso-

kat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
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a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verse-

ket; 

részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásá-

ban, és nyitott annak befogadására; 

élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a kortárs és a 

klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a helyszínt, a 

szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar gyerekversek moz-

gásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 

megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 

segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 

a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével (színek, han-

gok, illatok, tapintási élmények stb.); 

a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket memorizál; 

segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget, szövegrészletet; 

különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez, megismer 

alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából; 

megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Érzelmi fejlesztés 

Ritmusérzék fejlesztése 

Olvasástechnika fejlesztése 

Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 
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Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 

Belső képalkotás  

Ritmusélmény  

Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

Egyéni olvasat megteremtése tanítói segítséggel 

A vers formai jellemzői: ritmus, rím, refrén 

 

FOGALMAK 

vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: az olvasott versekhez kapcsolódó élmények megjelenítése 

Ének-zene: dramatikus játékok 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház-, színházlátogatás 

Író-olvasó találkozó szervezése  

 

HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN – CSALÁD, ISKOLA   Órakeret: 14 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek (csa-

lád, iskola) tudatosítására. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra 

vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tevékenységek: Családi események összegyűjtése, családban betöltött szerepek megbeszélé-

se. Az iskolai élet rendje, a közösséghez való tartozás élményének megélése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
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biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;  

képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai élet 

adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt vesz az adott közösség érdeklő-

désének 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 a szöveg terjedelmétől függően a lényeges elemek kiemelésére és összefoglalására; 

alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;  

megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját, meghallgatja társai véleményét, 

együttműködik velük; 

részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott helyzetnek 

megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészletet. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, tapaszta-

latait, és összekapcsolja azokat; 

élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok – klasszi-

kus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 

felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot; 
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képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok megalkotá-

sába;  

különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;  

könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az általa válasz-

tott 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, következtetések 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 
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szociális otthon, idősek otthona stb. látogatása 

részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: empatikus képesség fejlesztése 

 

ÉVSZAKOK, ÜNNEPKÖRÖK, HAGYOMÁNYOK    Órakeret: 21 óra 

A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának tapaszta-

lására és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítá-

si órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tevékenységek: Évszakok, ünnepkörök, ünnepek, hagyományok megismerése. Népi megfi-

gyelések jelentésének megbeszélése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó szöve-

geket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek éves körforgását; 

jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó költemények 

részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,  

megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul létrehozá-

sukhoz; 
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élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális értékeiről; 

feladatok megoldása során társaival együttműködik. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel 

történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet. 

 

 

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 

Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., húsvéti lo-

csolkodás) jellemzői, körforgásuk 

Keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 

Nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése jeles törté-

nelmi személyekről 

Lakóhely hagyományainak megismerése 

Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

 

FOGALMAK 

keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi 

ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, hazasze-

retet, magyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: dramatikus, népi játékok 

Etika: vallási ünnepek és azok tartalma 

 

 

ÁLLATOK, NÖVÉNYEK, EMBEREK     Órakeret: 20 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. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

Tevékenységek: Az élő és élettelen világ, a bennünket körülvevő környezet megfigyelése. 

Ismeretterjesztő szövegek olvasása, értelmezése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával, médiumok 

szövegalkotó sajátosságainak alapjaival;  

tapasztalatot szerez a szövegből való egyszerű információgyűjtés módjairól; 

gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyományos és digi-

tális felületen; 

felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, 
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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 

Válogató olvasás 

Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

Tanulás tanulása 

 

FOGALMAK 
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ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatása 

Részvétel természetvédelmi projektben  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: rajzok készítése a témakörnek megfelelően 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK A 2. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 

 

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 

ÍRÁS JELRENDSZERE       Órakeret:  25 óra 

Tevékenységek: Kis-és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az elsajátí-

tott új nyelvhasználati módok készségeinek továbbfejlesztése: az írásmozgások automatizmu-

sainak és az íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak megerősítése. Szabályos betűalakítás és 

betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid szövegek írásakor. Az íráshaszná-

lat normáinak megtartása. Elvárható tempójú írás. Két-három összefüggő mondat leírása má-

solással, tollbamondás után vagy emlékezetből. Önállóan alkotott mondatok leírása. Helyes 

írásszokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus fü-

zetvezetésre; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja; 
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írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

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 

 

FOGALMAK 

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, éke-

zet, magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Testnevelés: mozgáskoordináció, 

Matematika: szerialitás, sorrendiség, tájékozódási képesség 

Vizuális kultúra: esztétikai igényesség 

 

 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: HANG/BETŰ, SZÓTAG, SZÓ, SZÓKAPCSOLAT, MON-

DAT, SZÖVEG       Órakeret: 51 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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Tevékenységek: A hang, a betű, a szótag, a szó, a szókapcsolt, a mondat, a szöveg felismeré-

se és megnevezése. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szótagolás 

szabályszerűségeinek felismerése. A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete. A szótő 

felismerése, a toldalékok jelölése. A toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak tolda-

lékos alakjának alkotása A beszélői szándék felismerése kijelentő és a kérdő mondatokban. 

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 írásképre; 

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. 

kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, szöve-

get, 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 mással-

hangzókat, valamint időtartamukat; 

különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 

a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja. 

megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mással-

hangzókat, valamint az időtartamukat; 
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a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;  

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja; 

a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő szándékának 

megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Hang- és betűanalízis, analizáló képesség 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 két-

tagú szavak) helyes leírása  

20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy hasonulást 

tartalmazó szó 

4-5 szóból álló mondat leírása 

 

FOGALMAK 

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 

háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű (három-

jegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle 

jelölése, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 

nagybetű 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: ritmusfejlesztés 
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KISBETŰ – NAGYBETŰ       Órakeret: 14 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.  

Tevékenységek: A magyar ábécé betűinek megismerése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A 

betűrend használata gyakorlati feladatokban. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat 

betűrendbe sorol. 

felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az élő-

lények, tárgyak, gondolati dolgok nevét; 

a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő szándékának 

megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja; 

a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneveket nagy 

kezdőbetűvel írja le. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Szókincsfejlesztés, szókincs-aktivizálás 

Helyesírási készség fejlesztése funkcionális másolással, tollbamondással 

Hibajavítás és önellenőrzési képesség fejlesztése 

Szavak csoportosítása és válogatása jelentésük alapján 

Élőlény, tárgy neve 

Több hasonló élőlény, tárgy neve és helyesírása 
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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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: tempó, ritmus 

 

A MAGYAR ÁBÉCÉ – A BETŰREND     Órakeret: 22 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.  

Tevékenységek: A magyar ábécé betűinek megismerése. Az ábécé hangjainak felsorolása. A 

betűrend használata gyakorlati feladatokban. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű mondatokat önál-

lóan leírja; 

érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 

ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővítéséhez, rendszerezéséhez; 

biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdő-

dő szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat alkalmazza digitális felületen 

való kereséskor is; 

feladatvégzés során társaival együttműködik; 

írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 
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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 mással-

hangzókat, 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 
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: sorrend 

Ének-zene: hallásfejlesztés 

 

 

HANGOK IDŐTARTAMÁNAK JELENTÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ SZEREPE 

Órakeret: 29 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 

egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 

második tanév vége.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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; 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi, javítja. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mással-

hangzókat, valamint időtartamukat; 

a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 153 

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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: időtartam, ritmus 

Vizuális kultúra: esztétikai igényesség 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK A 2. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 

 

3–4. évfolyam 

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 
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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, 

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.  

 

 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 
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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 

 

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: Vala-

mi készül; Radnóti Miklós: Éjszaka; Verbőczy Antal: Ősz (képvers); Áprily Lajos: Március; 

József Attila: Mama; Tóth Árpád: Láng; József Attila: Kertész leszek; Weöres Sándor: Hold 

és felhő; Nagy László: Dióverés; Kányádi Sándor: Ballada; Tamkó Sirató Károly: Tengerecki 

hazaszáll; Kölcsey Ferenc: Himnusz (első két versszak); Vörösmarty Mihály: Szózat (ke-

retversszakok); Petőfi Sándor: Nemzeti dal; Leksa Manush: Cigány bölcsődal (A vastag 

betűs művek memoritek.) 
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A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik; Ratkó József: Tavasz; Weöres Sándor: Kánikula; 

József Attila: Csendes, kévébe…; Kányádi Sándor: Csukástó; Weöres Sándor: Fülemü-

le; Weöres 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 

Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami 

 

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 
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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 

Témakörök és tevékenységek 3-4. évfolyam 

Témakör neve Javasolt óraszám 

 3.-4. 3. évf. 4. évf. 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS    

Beszéd és kommunikáció 22 11+4 11 

Mesék, történetek 22 13+3 9 

Mondák, regék 30 15+3 15+5 

Versek, népköltészeti alkotások 25 12 13 

Helyem a világban 25 12 13 

Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek 25 12 13 

Állatok, növények, tájak, találmányok 35 15 20 

Olvassunk együtt! Közös olvasmányok 10 4 6 
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NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS    

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, elválasztás, betűrendbe 

sorolás 
15 10+5 

5+4 

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései 
20 13+5 

7+5 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg (rövid szöve-

gek alkotása, elbeszélő szöveg, elektronikus levél) 
25 10+5 

15+10 

Szótő és toldalék, szóelemzés 16 8+2 8+2 

Hangalak és jelentés kapcsolata, állandósult szókapcsolatok 15 7+3 8+2 

1. Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve  - kisbetű – nagybetű 20 12+3 8+5 

2. Tulajdonságokat kifejező szavak 15 10 5 

3. Mennyiségeket kifejező szavak 15 4 11 

4. Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben 25 12+3 13+3 

 

Összes alapóraszám 

20% 

Alapóraszám+szabadon felhasználható 

360 

72 

432 

180 

36 

216 

 

180 

36 

216 

3. évfolyam 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 

 

BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ         Órakeret:15 óra 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A témakör két tanévet ölel fel.  

Tevékenység: Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok 

adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás és tisztelet szintjén: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. A he-

lyes beszédlégzés, a helyes kiejtés, a mondatfonetikai eszközök alkalmazása különféle kom-

munikációs helyzetekben. Állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások, a hangzó be-

széd, az olvasott szövegek értelmezésekor szavak jelentésének, stílusértékének megfigyelése. 

A tapasztalatok felhasználása szövegalkotáskor és beszélgetés közben. Felolvasáskor, szö-

vegmondáskor nonverbális eszközök használata a kifejezés segítésében. Vélemény kulturált 

megfogalmazása. Figyelem a beszélgetőtársra. Az üzenet lényegének és érzelmi hátterének 

megfigyelése, értékelése. Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok tartal-
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máról, gyűjtött tapasztalatokról, megfigyelésekről. Szóbeli közlések tartalmának rövidített 

elmondása. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek megfelelő-

en reagál; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, és az adott helyzetnek meg-

felelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;  

használja a kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási, kapcsolatlezárási formákat: köszönés, kérés, 

megszólítás, kérdezés; testtartás, testtávolság, tekintettartás, hangsúly, hanglejtés, hangerő, 

hangszín, megköszönés, elköszönés. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

beszédlégzése és artikulációja megfelelő, figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejté-

sére, a beszéd helyes ritmusára, hangsúlyára, tempójára, az élethelyzetnek megfelelő hang-

erőválasztásra 

a tanult verseket, szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja; 

részt vesz ismert szövegek mozgással, dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelení-

tésében; 

képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédekbe, dramatikus szituációs játékokba. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi fejlesztés 

Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 

Ritmusérzék-fejlesztés 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
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Beszédészlelés, beszédértés 

Kifejező, érthető beszéd 

Helyes ejtés tanítása 

Nem nyelvi jelek használata 

Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 

Párbeszédek, szituációs játékok 

 

FOGALMAK 

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, hanglejtés, 

hangsúly, szünet, testtartás, mimika, párbeszéd, szituáció 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: helyes beszédlégzés, beszédtempó, ritmus 

Testnevelés: helyes beszédlégzés, testtartás 

Etika: szóbeli kifejezőkészség 

 

 

MESÉK, TÖRTÉNETEK       Órakeret: 16 óra 

A teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége.  

Tevékenység: Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak megfigyelése. Népmese keletkezése, 

jellemzői. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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, 

egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új kifejezés jelentését; 
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mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, tapaszta-

latait, és összekapcsolja azokat; 

önállóan, képek segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg terjedelmétől függően össze-

foglalja a történetet;  

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális eszközökkel történő 

megjelenítésében, 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

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 – klasszi-

kus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 

különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg,  

megfigyeli és összehasonlítja a történetek lényeges mozzanatait és a saját vagy társai élet-

helyzetét; 

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális megjeleníté-

sében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi fejlesztés 

Hallott szöveg megértésének fejlesztése 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértő olvasás fejlesztése 
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Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

Illusztráció készítése, kiegészítése, a meglévő társítása 

Kulcsszavak azonosítása 

Főbb szerkezeti egységek elkülönítése 

Beszédfejlesztés 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Érzelmi intelligencia fejlesztése 

Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

Mesék jellemzői: jellegzetes szereplők, kifejezések, fordulatok és meseszámok 

 

FOGALMAK 

mese, népmese, történet, valóság, cím, szerző, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, be-

kezdés, időrend, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház-, színházlátogatás 

Író-olvasó találkozó szervezése 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Digitális kultúra: mesék digitális megjelenítése 

 

MONDÁK, REGÉK        Órakeret: 18 óra 

 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A teljes témakör 

megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége.  

Tevékenység: Történelmi mondák olvasása, értelmezése. A magyarságtudat, a történelmi 

szemlélet fejlesztése. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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, 

egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

részt vesz regék, mondák, történetek közös olvasásában, feldolgozásában;  

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a helyszínt, a sze-

replőket, a konfliktust és annak megoldását; 

önállóan v. segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően kiemeli a lényeget 

a mondák, regék szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

bővíti a témáról szerzett ismereteit. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldolgozásában; 

nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identitástudata, törté-

nelmi szemlélete; 

részt vesz mondák, regék dramatikus, bábos eszközökkel történő megjelenítésében,  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi fejlesztés 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése 

Kronologikus gondolkodás fejlesztése 
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Múltbéli események, élethelyzetek és szokások felismerése, elkülönítése 

Mondák-regék valós és mesei elemei 

Híres történelmi személyek és események 

 

FOGALMAK 

monda, rege, mesei elem, valós elem, cím, szerző, helyszín, időrend, tartalom, múlt, jelen, 

jövő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Mondákban előforduló történelmi helyszínek megtekintése 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Digitális kultúra: mondák digitális megjelenítése 

Matematika: térbeli, időbeli tájékozódás 

VERSEK, NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK    Órakeret: 12 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.  

Tevékenység: Népköltészeti alkotások és jellemzőik megismerése.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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, 

egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verse-

ket;  
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élményt és tapasztalatot szerez változatos ritmikájú lírai művek megismerésével a kortárs és a 

klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

megfigyeli a költői nyelv sajátosságait, megértésélményeit az általa választott módon megfo-

galmazza, megjeleníti. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus magyar gyerekversek mozgásos-

játékos feldolgozásában,  

a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével  

önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészle-

tet; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi fejlesztés 

Hallásfejlesztés - beszédhallás fejlesztése 

Ritmusérzék fejlesztése 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Ritmus, rím, refrén 

 

FOGALMAK 

vers, himnusz, dal, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház-, színházlátogatás 

Író-olvasó találkozó szervezése. 
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Digitális kultúra: versek digitális megjelenítése 

Ének-zene: ritmus, refrén, népi gyermekjátékok 

 

HELYEM A VILÁGBAN       Órakeret: 12 óra 

 

A témakör sajátossága, hogy önazonosságtudat kialakítására és képességfejlesztésre épül. A 

teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai élet 

adottságaival, 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, 

egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

törekszik a világ tapasztalati úton történő megismerésére, értékeinek tudatos megóvására; 

megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét;  

azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust 

nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identitástudata, törté-

nelmi szemlélete; 

megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas, 
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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  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

részvétel természetvédelmi projektben 

múzeumlátogatás 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Környezetismeret: lakóhelyünk kulturális és természeti nevezetességei, környezettudatosság 

Etika: önismeret, társismeret, kulturált véleménynyilvánítás 
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ÜNNEPKÖRÖK, HAGYOMÁNYOK, MESTERSÉGEK  Órakeret: 12 óra 

A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A teljes témakör 

megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége.  

Tevékenység: Hagyományok ünnepek, ünnepkörök, népi mesterségek megismerése. 

 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, 

egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

ismer és ért néhány egyszerű és gyakori szólást, szóláshasonlatot, közmondást, találós kérdést, 

nyelvtörőt, kiszámolót, mondókát; 

megéli a közösséghez tartozás élményét; 

 

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, bet-

lehemezés, húsvéti locsolkodás, pünkösdölés); 

megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

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; 

megfigyeli az ünnepek, hagyományok éves körforgását; 

ismerkedik régi magyar mesterségekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 

Magyar hagyományok tisztelete 

Az ünnepek jellemzői, körforgásuk 

Szólások, szóláshasonlatok, közmondások 

Találós kérdések 

Régi magyar mesterségek 

Jeles történelmi helyszínek, személyek megismerése. 

 

FOGALMAK 

családi ünnep, nemzeti ünnep, állami ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi 

gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, szóláshasonlat, közmondás, 

körforgás, mesterség, foglalkozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

Találkozás, ismerkedés népi mesterségek művelőivel 

 

KAPCSOLÓDÓ PONTOK 

Környezetismeret: kalendárium, jeles napok, ünnepkörök 

Etika: ünnepkörök és tartalmaik 

 

 

NÖVÉNYEK, ÁLLATOK, EMBEREK, TALÁLMÁNYOK  Órakeret: 15 óra 

A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rend-

szerre és képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik 

tanév vége.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

egyszerű magyarázat, szemléltetés 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, 

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,  

önállóan vagy tanítói segítséggel használja az alapvető olvasási stratégiákat; 

tanítói segítséggel információkat gyűjt a szövegből, 

néma olvasás útján megérti a rövid, életkorának megfelelő tankönyvi szöveg tartalmát és az 

utasításokat; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértés fejlesztése 

Beszédfejlesztés 

Kedvenc növény, állat, híres magyar ember és találmányai néhány mondatos bemutatása  

Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésekről 

Növények, állatok csoportosítása különféle szempontok szerint  

Lényegkiemelés képessége 
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Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

 

FOGALMAK 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, cím, illusztráció, szöveg, bekezdés 

Javasolt tevékenységek 

Részvétel természetvédelmi projektben  

Múzeumlátogatás 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Környezetismeret: természetvédelem, állatvédelem, növények 

 

 

OLVASSUNK EGYÜTT! KÖZÖS OLVASMÁNYOK   Órakeret: 4 óra 

A témakör sajátossága, hogy olvasási, tanulási motívumok és képességek fejlesztésre épül. A 

teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket,  

egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, tapaszta-

latait, és megfogalmazza a köztük lévő kapcsolatokat; 

az olvasott szöveghez illusztrációt készít, a hiányos illusztrációt kiegészíti, vagy a meglévőt 

társítja a szöveggel. 
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A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

ajánlással és/vagy egyéni érdeklődésének és az életkori sajátosságainak megfelelően válasz-

tott irodalmi alkotást ismer meg; 

részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő, gyermekirodalmi mű közös olvasásá-

ban, 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 előadá-

sának élményét és örömét; 

részt vesz legalább egy hosszabb terjedelmű, magyar és gyermekirodalmi alkotás feldolgozá-

sában; 

képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;  

megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 

mozgósítja a hallott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, ta-

pasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

részt vesz a közösen feldolgozott történet dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális esz-

közökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

 

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 
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Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

Kulcsszavak azonosítása, főbb szerkezeti részek elkülönítése 

Beszédfejlesztés 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Érzelmi intelligencia fejlesztése 

Illusztráció készítése, kiegészítése, a meglévő társítása 

 

FOGALMAK 

regény, meseregény, szerző, cím, kiadó, tartalomjegyzék, fülszöveg, történet, valóság, fejezet, 

időrend, szereplő, helyszín, probléma, megoldás, illusztráció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Könyvtárlátogatás 

Színház, bábszínház látogatása 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítés 

Digitális kultúra: olvasmányok digitális eszközökkel való megjelenítése 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK A 3. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 

 

 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS 

 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: HANG/BETŰ, SZÓTAG, SZÓ, ELVÁLASZTÁS, BETŰ-

RENDBE SOROLÁS      Órakeret: 15 óra 
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A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége.  

 

Tevékenység: 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. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

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,  

életkorának megfelelő szótárakat használ; 

megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a mással-

hangzókat, valamint időtartamukat; 

különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű mássalhangzók között;  

a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

biztosan szótagol, alkalmazza az elválasztás szabályait. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 

Fonémahallás fejlesztése 
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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 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 

 

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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: csoportosítások 

 

 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS LÉPÉSEI (mondat-

grammatikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bővítés, névmásítás, névelőhaszná-

lat, helyettesítés)      Órakeret: 18 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új kifejezés jelentését; 

a megismert szavakat, kifejezéseket helyesen alkalmazza; 
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az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír; 

törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre; 

gondolatait életkorának, egyéni képességeinek és a kommunikációs 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; 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

felismeri, indokolja a cím és szöveg közti összefüggést; 

azonosítja a történetekben a helyszínt, szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

megadott szempontok alapján rövid mesét ír, kiegészít vagy átalakít. 

 

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; 

Szerkezeti egységek elkülönítése 

Szövegalkotás főbb lépései 

 

FOGALMAK 
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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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Digitális kultúra: SMS, e-mail 

Matematika: térbeli és időbeli tájékozódás 

 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: SZÓ, SZÓKAPCSOLAT, MONDAT, SZÖVEG (rövid szö-

vegek alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, elbeszélő szöveg elektronikus le-

vél)            Órakeret: 15 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus fü-

zetvezetésre; 

megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

írásbeli munkáit segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

a szövegalkotás során törekszik a megismert helyesírási szabályok alkalmazására 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ: 

a hangjelölés megismert szabályait helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés és szóelemzés alkalmazásával megfelelően 

leírja; 

a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat a mondatvégi írásjeleket; 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Ösztönös nyelvhasználat formálása 

Nyelvi tudatosság fejlesztése 

Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

20 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 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Részvétel osztályújság, napló készítésében 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Digitális kultúra: szöveg, elektronikus üzenet 

SZÓTŐ ÉS TOLDALÉK, SZÓELEMZÉS    Órakeret: 10 óra 

A témakör sajátossága, hogy többnyire képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvaló-

sulásának lezárása a negyedik tanév vége. 

Tevékenység: A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben, az információszerzés-

ben és felhasználásban, a szabályalkalmazásban, az önellenőrzésben. A nyelvi tudatosság fo-

kozása. Toldalékos szavak helyes használata. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja. 
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A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

szavakat hangokra és szótagokra bont; 

kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat; 

önállóan felismeri és elkülöníti az egytövű ismert szavakban a szótövet és a toldalékot. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Hallásfejlesztés, fonémahallás fejlesztése 

Betű-hang azonosítás 

Szótagolási képesség 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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: csoportosítások, logika 

Technika és tervezés: csoportosítások technikai megjelenítése 

 

 

HANGALAK ÉS JELENTÉS KAPCSOLATA, ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLAT-

OK       Órakeret: 10 óra 
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A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége. 

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 beszédhelyzetnek megfele-

lően 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; szólásokat, közmondásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Szókincs fejlesztése, szókincs aktivizálása 

Hangalak – jelentés 

Ellentétes jelentésű szavak, rokon értelmű szavak 

Szólások, közmondások, szóláshasonlatok 

Szó szerinti és átvitt jelentés 

Szólások, közmondások hagyományőrző szerepe, néhány ismert szólás, közmondás eredete 

 

FOGALMAK 

szólás, közmondás, szókapcsolat, hangalak, jelentés, egyjelentésű szavak, rokon értelmű sza-

vak, ellentétes jelentésű szavak 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: szólások, közmondások magyarázata 

Matematika: csoportosítások 

ÉLŐLÉNYEK, TÁRGYAK, GONDOLATI DOLGOK NEVE  Órakeret: 15 óra 
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A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége. 

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, 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás 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, gondolati dolgok 

nevét kifejező szavakat 

megkülönbözteti a szavak egyes és többes számát 

hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja; 

kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat; 

felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert szavakat; 

a több hasonló élőlény, tárgy vagy gondolati dolog nevét kis kezdőbetűvel írja; 

a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneveket nagy 

kezdőbetűvel írja le. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

Aktív szókincs fejlesztése 

Együttműködési képesség 

Élőlény, tárgy, gondolati dolog neve 
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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, intézménynevek, 

címek) 

Mondatkezdő nagybetű 

 

FOGALMAK 

élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név, önellenőr-

zés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév, intézménynév, címek neve 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: csoportosítások 

Környezetismeret: ismeretterjesztő szövegek olvasása 

TULAJDONSÁGOKAT KIFEJEZŐ SZAVAK    Órakeret: 10 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége. 

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, 

a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 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 szavakat és 

azok fokozott alakjait; 

ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzetnek megfele-

lően használja szóbeli és írásbeli szövegalkotásban. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

Aktív szókincs fejlesztése 

A megfigyelt és értelmezett fokozott melléknevek helyes írásmódja 

Együttműködési képesség 

 

FOGALMAK 

ellentétes jelentésű kifejezések, rokon értelmű szavak, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, 

tulajdonságot kifejező szó  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: együttműködési képesség 

Digitális kultúra: kisfilm megtekintése, szereplők jellemzői 

 

MENNYISÉGEKET KIFEJEZŐ SZAVAK    Órakeret: 4 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 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 
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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  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: csoportosítás 

Vizuális kultúra: műalkotások értelmezése 

CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS A MÚLTBAN, JELENBEN, JÖVŐBEN     Órakeret: 15 óra 

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A teljes témakör megvalósulásának 

lezárása a negyedik tanév vége. 

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 diktálás 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 szavakban; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja; 

kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat; 

felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést kifejező szavakat; 
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megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvéseket, történéseket; 

helyesen alkalmazza a szóbeli és írásbeli szövegalkotásában az idő kifejezésének nyelvi esz-

közeit; 

felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést kifejező 

szavakat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

Aktív szókincs fejlesztése 

A megfigyelt és értelmezett igekötős igék helyes írásmódja 

Együttműködési képesség 

 

FOGALMAK 

múlt, jelen, jövő, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, cselekvést jelentő szó  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: történet mesélése, megosztása a társakkal 

Matematika: csoportosítások 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK A 3. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 
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4. évfolyam 

OLVASÁS, SZÖVEGÉRTÉS 

BESZÉD ÉS KOMMUNIKÁCIÓ         Órakeret:11 óra 

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 

órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. A témakör feldolgozása akkor 

a leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; a tervezéskor fi-

gyelembe vesszük az ehhez szükséges időt. A témakör két tanévet ölel fel.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek megfelelő-

en reagál; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, és az adott helyzetnek meg-

felelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;  

használja a kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási, kapcsolatlezárási formákat: köszönés, 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 ejté-

sére, a beszéd helyes ritmusára, hangsúlyára, tempójára, az élethelyzetnek megfelelő hang-

erőválasztásra 

a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja; 

részt vesz ismert szövegek (versek, nyelvtörők, mesék) mozgással, dramatikus elemekkel tör-

ténő élményszerű megjelenítésében; 

képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok, improvizá-

ciók megalkotásába. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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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 

 

FOGALMAK 

helyes ejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, hanglejtés, 

hangsúly, szünet, testtartás, mimika, térközszabályozás, párbeszéd, szituáció, improvizáció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Részvétel prezentáció készítésében és előadásában 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Ének-zene: helyes ejtés, beszédlégzés, ritmus 

Testnevelés: helyes testtartás 

Digitális kultúra: prezentáció készítése 

MESÉK, TÖRTÉNETEK       Órakeret:9 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, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

felkészülés után tagolt szöveget érthetően olvas hangosan; 
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részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásában, 

és nyitott annak befogadására; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, tapaszta-

latait, és összekapcsolja azokat; 

önállóan, képek, grafikai szervezők (kerettörténet, történettérkép, mesetáblázat, karakter-

térkép, történetpiramis stb.) segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg terjedelmétől füg-

gően 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 megoldását; 

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 helyzetnek megfe-

lelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat, alkalmaz alapvető olvasási stra-

tégiákat; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően reflek-

tál; 

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 – klasszi-

kus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 

olvas és megért nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verseket; 
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részt vesz népmesék és műmesék, regék, mondák, történetek közös olvasásában, feldolgozá-

sában; 

különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult él-

ményt és képzetet;  

a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot; 

képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

megfigyeli és összehasonlítja a történetek lényeges mozzanatait és a saját vagy társai élet-

helyzetét; 

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális megjeleníté-

sében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

önállóan, képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a szöveg terje-

delmétől 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 
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Verbális memória fejlesztése 

Érzelmi intelligencia fejlesztése 

Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések levonása 

Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

Olvasási stratégiák: jóslás, áttekintés, keresés, összefoglalás 

Grafikus szervezők: fürtábra, T-táblázat, Venn-diagram, fogalomtáblázat, kerettörténet, törté-

nettérkép, 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 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház-, színházlátogatás 

Író-olvasó találkozó szervezése 

Interjú készítése  

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Ének-zene: zene és mese együttese 

Digitális kultúra: népmese megtekintése 

MONDÁK, REGÉK        Órakeret:20 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 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

részt vesz regék, mondák, történetek közös olvasásában, feldolgozásában;  

saját gondolkodási és nyelvi szintjén megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet 

felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a hely-

színt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítség alapján a szöveg terje-

delmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit, összefoglalja tartalmát;  

a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt alkot;  

különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

bővíti a témáról szerzett ismereteit egyéb források feltárásával, gyűjtőmunkával, könyvtár-

használattal, filmek, médiatermékek megismerésével. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, feldolgozásában; 

nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identitástudata, törté-

nelmi szemlélete; 

részt vesz rövid történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel történő 

megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében. Alkotásaival hozzájárul létrehozá-

sukhoz; 

megismer a szűkebb környezetéhez kötődő irodalmi és kulturális emlékeket, emlékhelyeket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Érzelmi fejlesztés 
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Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése 

Kronologikus gondolkodás fejlesztése 

Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések 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 

 

FOGALMAK 

monda, rege, mesei elem, valós elem, cím, szerző, helyszín, időrend, tartalom, múlt, jelen, 

jövő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Mondákban előforduló történelmi helyszínek megtekintése 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Matematika: térbeli és időbeli sorrendiség 

Digitális kultúra: történelmi helyszínek, személyek bemutatása 

Környezetismeret: múltbeli események, nemzeti identitás 

VERSEK, NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK    Órakeret:13 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.  
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően reflek-

tál; 

a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai műveket, verse-

ket;  

részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös olvasásá-

ban, 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; 

megfigyeli a költői nyelv sajátosságait, megértésélményeit az általa választott módon megfo-

galmazza, megjeleníti. 

 

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 (színek, han-

gok, illatok, tapintási élmények stb.); 

önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb verset, 

mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészle-

tet; 

szövegszerűen felidézi Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi Sándor: 

Nemzeti dal című verseinek részleteit. 
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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 

Magánhangzók, mássalhangzók 

Népköltészeti alkotások: mondókát, népdalt, sorolót 

 

FOGALMAK 

vers, himnusz, dal, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 

költő, cím, népköltészet, műköltészet 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Bábszínház-, színházlátogatás 

Író-olvasó találkozó szervezése 

Interjú készítése 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Digitális kultúra: versek meghallgatása színészek előadásában 
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Ének-zene: ritmus 

HELYEM A VILÁGBAN       Órakeret:13 óra 

 

A témakör sajátossága, hogy önazonosságtudat kialakítására és 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, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az iskolai élet 

adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket.  

digitális forrásokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

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 helyzetnek meg-

felelően 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 megóvására; 

megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; mozgósítja a hal-

lott vagy olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit, tapasztalatait, és ösz-

szekapcsolja azokat; 
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élményeket és tapasztalatokat szerez néhány szövegtípusról és műfajról, szépirodalmi és is-

meretközlő szövegről; 

megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 

azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

nyitottá válik a magyarság értékeinek megismerésére, fejlődik nemzeti identitástudata, törté-

nelmi szemlélete; 

részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális eszközökkel 

történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult élményt és kép-

zetet; 

megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 

gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 

ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 

különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyományos és digi-

tális felületen; 

felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést; 

feladatvégzés során társaival együttműködik. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 

Szótagoló olvasás 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 

Élő és élettelen környezet 

Kulturális értékek megismerése és tisztelete 

Természeti értékek tisztelete 

Környezettudatosság 

Együttműködés, közösségformálás 
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Önismeret, társismeret 

Kulturált véleménynyilvánítás 

Mások véleményének elfogadása 

Fenntartható fejlődés 

 

FOGALMAK 

világ, földrész, ország, haza, környezet, közösség, család  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

szociális otthon, idősek otthona stb. látogatása 

részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események szervezése 

részvétel természetvédelmi projektben 

nemzeti emlékhelyek meglátogatása 

múzeumlátogatás 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Digitális kultúra: ismeretterjesztő szövegek digitális felületen 

Környezetismeret: lakóhelyünk megismerése 

Etika: önismeret, mások megismerése, elfogadása 

ÜNNEPKÖRÖK, HAGYOMÁNYOK, MESTERSÉGEK  Órakeret:13 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, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 198 

élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál;  

olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően reflek-

tál, a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 

ismer és ért néhány egyszerű és gyakori szólást, szóláshasonlatot, közmondást, találós 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, bet-

lehemezés, húsvéti locsolkodás, pünkösdölés); 

megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 

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 költemények 

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 költemények 

részleteit, szerzőjüket megnevezi; 
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ismerkedik régi magyar mesterségekkel, irodalmi művek olvasásával és gyűjtőmunkával. 

 

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 

Jeles történelmi személyek Szent István király, Szent László király, IV. Béla király, Mátyás 

király, II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor, Széchenyi István, Kossuth Lajos 

 

FOGALMAK 

családi ünnep, nemzeti ünnep, állami ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi 

gyermekjáték, hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, szóláshasonlat, közmondás, 

körforgás, mesterség, foglalkozás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  

Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 

Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

Találkozás, ismerkedés népi mesterségek művelőivel 

Részvétel népi mesterségekhez kapcsolódó tevékenységekben 
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Etika: ünnepek, hagyományok szerepe 

Digitális kultúra: hagyományok, mesterségek, virtuális múzeumlátogatás 

Környezetismeret: jeles napok és tartalmuk 

 

 

 

 

 

NÖVÉNYEK, ÁLLATOK, EMBEREK, TALÁLMÁNYOK  Órakeret:20 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. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége.  

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

az élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) 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; 
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különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas hagyományos és digi-

tális 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 tartalmát és az 

utasításokat; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Olvasástechnika fejlesztése 

Szövegértés fejlesztése 

Beszédfejlesztés 

Egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján új szó vagy kifejezés jelentésének megértése 

A megismert szavak, kifejezések alkalmazása a különböző nyelvi szinteken 

Kedvenc növény, állat, híres magyar ember és találmányai néhány mondatos bemutatása (Jed-

lik 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 
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Szövegben való tájékozódás fejlesztése 

Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 

Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 

Verbális memória fejlesztése 

Belső képalkotás 

Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek bevonásával 

Tanulás tanulása 

 

FOGALMAK 

ismeretközlő szöveg, adat, információ, cím, illusztráció, szöveg, bekezdés 

 

Javasolt tevékenységek  

Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatása 

Részvétel természetvédelmi projektben  

Múzeumlátogatás 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: kapcsolat a körülöttünk lévő élővilággal 

Digitális kultúra: virtuális múzeumlátogatás 

Környezetismeret: ismeretterjesztő szövegekben való tájékozódás, szövegértés 

 

 

OLVASSUNK EGYÜTT! KÖZÖS OLVASMÁNYOK   Órakeret:6 óra 

 

A témakör sajátossága, hogy olvasási, tanulási motívumok és képességek fejlesztésre épül. A 

javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör 

megvalósulásának lezárása a negyedik tanév vége.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

olvasási szintjének megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 

felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket, digitális forrá-

sokat is használ; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően reflek-

tál; 

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, élményeit, tapaszta-

latait, és megfogalmazza a köztük lévő kapcsolatokat; 

saját gondolkodási és nyelvi szintjén megalkotja a szöveg jelentését önmaga számára, megfo-

galmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját; meghallgatja társai véleményét, azok-

ra 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 kommunikációs szabályo-

kat; 

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 megfelelően 

választott irodalmi alkotást ismer meg; 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 204 

részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő, gyermekirodalmi mű közös olvasásá-

ban, 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 előadá-

sának élményét és örömét; 

részt vesz legalább két hosszabb terjedelmű, magyar és gyermekirodalmi alkotás feldolgozá-

sában; 

különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 

a megismert irodalmi szövegekhez, iskolai eseményekhez plakátot, meghívót, saját program-

jaihoz meghívót készít hagyományosan és digitálisan; 

azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a problémahelyzetet és annak megoldá-

sát; 

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, élményeit, ta-

pasztalatait, és összekapcsolja azokat; 

részt vesz a közösen feldolgozott történet dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális esz-

közökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet; 

önállóan képek, grafikai szervezők segítségével vagy tanítói segítséglettel a szöveg terjedel-

métől 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 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 205 

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 

Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések levonása 

Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

Olvasási stratégiák: jóslás, áttekintés, keresés, összefoglalás 

Grafikus szervezők: pl. fürtábra, T-táblázat, Venn-diagram, fogalomtáblázat kerettörténet, 

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 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Könyvtárlátogatás 

Színház, bábszínház látogatása 

Részvétel olvasmánnyal kapcsolatos prezentáció készítésében 
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Közös olvasmány dramatikus feldolgozása 

Közös olvasmányt feldolgozó film megtekintése 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Etika: értékek bemutatása 

Digitális kultúra: lapbook, kisfilm megtekintése 

 

 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 

NYELVTAN, HELYESÍRÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: HANG/BETŰ, SZÓTAG, SZÓ, ELVÁLASZTÁS, BETŰREND-

BE SOROLÁS      Órakeret:9 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, adott-

ságaihoz 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; 
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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 mással-

hangzókat, valamint időtartamukat; 

különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű mássalhangzók között;  

a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

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 

40 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú szavak) helyes leírása 

40 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy hasonulást 

tartalmazó szó 

 

FOGALMAK 
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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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: sorrendiség, csoportosítás, logika 

Ének-zene: ritmus 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS LÉPÉSEI (mondatgram-

matikai eszközök alkalmazása- kapcsolás, szűkítés, bővítés, névmásítás, névelőhasználat, 

helyettesítés)      Órakeret: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, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 

megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek megfelelő-

en 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 kommunikációs 

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; 
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részt vesz ismert szövegek (például versek, nyelvtörők, mesék) mozgással, dramatikus ele-

mekkel történő élményszerű megjelenítésében; 

képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok megalkotá-

sába. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

felismeri, indokolja a cím és szöveg közti összefüggést; 

azonosítja a történetekben a helyszínt, szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 

megadott szempontok alapján rövid mesét ír, kiegészít vagy átalakít, vázlatot készít; 

tanítói segítséggel megadott rímpárokból különböző témákban 2-4 soros verset alkot. 

 

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, következtetések levonása 

 

FOGALMAK 
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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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Matematika: sorrendiség, logika 

Digitális kultúra: SMS, e-mail 

 

 

A NYELV ÉPÍTŐKÖVEI: SZÓ, SZÓKAPCSOLAT, MONDAT, SZÖVEG (rövid szö-

vegek alkotása - hír, hirdetés, meghívó, felhívás, tudósítás, elbeszélő szöveg elektronikus le-

vél)            Órakeret: 25 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, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus fü-

zetvezetésre; 

megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

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 megfelelően 

leírja; 
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a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat a mondatvégi írásjeleket; 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Ösztönös nyelvhasználat formálása 

Nyelvi tudatosság fejlesztése 

Önellenőrzés, hibajavítás képessége 

Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

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 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Részvétel osztályújság, napló, iskolaújság készítésében hagyományos és digitális formában 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: jelek, szimbólumok 

Matematika: csoportosítás 

Digitális kultúra: hír, hirdetés, elektronikus levél 

 

SZÓTŐ ÉS TOLDALÉK, SZÓELEMZÉS    Órakeret:10 óra 

 

A témakör sajátossága, hogy többnyire 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, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
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a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja; 

törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 

írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja. 

 

A TÉMAKÖR TANULÁSA EREDMÉNYEKÉNT A TANULÓ 

szavakat hangokra és szótagokra bont; 

kérdésre adott válaszában helyesen toldalékolja a szavakat; 

önállóan felismeri és elkülöníti az egytövű ismert szavakban a szótövet és a toldalékot. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Hallásfejlesztés, fonémahallás fejlesztése 

Betű-hang azonosítás 

Szótagolási képesség 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 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: csoportosítás 
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Technika és tervezés: csoportosítások technikai megvalósítása 

 

HANGALAK ÉS JELENTÉS KAPCSOLATA, ÁLLANDÓSULT SZÓKAPCSOLATOK

       Órakeret:10 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: 

az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 

ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzetnek megfele-

lően 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, közmondás eredete 
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FOGALMAK 

szólás, közmondás, szókapcsolat, hangalak, jelentés, egyjelentésű szavak, rokon értelmű sza-

vak, ellentétes jelentésű szavak 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: szólások, közmondások 

Vizuális kultúra: szólások, közmondások megjelenítése 

 

ÉLŐLÉNYEK, TÁRGYAK, GONDOLATI DOLGOK NEVE  Órakeret:13 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: 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás 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, gondolati dolgok 

nevét kifejező szavakat 

megkülönbözteti a szavak egyes és többes számát 

hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 
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a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 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 beszédhelyzetnek megfele-

lően 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 helyneveket 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, intézménynevek, 

címek) 

Mondatkezdő nagybetű 

 

FOGALMAK 

élőlények neve, tárgyak neve, gondolati dolgok neve, több hasonló név, saját név, önellenőr-

zés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév, intézménynév, címek neve 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: tapasztalatok megosztása 

Matematika: csoportosítás, logika 

Környezetismeret: élőlények nevének helyesírása 
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TULAJDONSÁGOKAT KIFEJEZŐ SZAVAK    Órakeret:5 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: 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján; 

hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 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 szavakat és 

azok fokozott alakjait; 

ellentétes jelentésű és rokon értelmű kifejezéseket gyűjt, azokat a beszédhelyzetnek megfele-

lően 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 
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FOGALMAK 

ellentétes jelentésű kifejezések, rokon értelmű szavak, egybeírás, különírás, szótő, toldalék, 

tulajdonságot kifejező szó  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése 

Matematika: csoportosítás, logika 

Etika: jellemzések 

 

MENNYISÉGEKET KIFEJEZŐ SZAVAK    Órakeret:11 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: 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján; 

hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult szavakban; 

a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait; 

a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően 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 
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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  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Matematika: mennyiségek 

Környezetismeret: mennyiségek, mérések 

 

CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS A MÚLTBAN, JELENBEN, JÖVŐBEN Órakeret:16 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: 

az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, esztétikus 

füzetvezetésre; 

szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás 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 szavakban; 
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a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően leírja; 

kérdésre adott válaszában megfelelően toldalékolja a szavakat; 

felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést kifejező szavakat; 

megkülönbözteti a múltban, jelenben és jövőben zajló cselekvéseket, történéseket; 

helyesen alkalmazza a szóbeli és írásbeli szövegalkotásában az idő kifejezésének nyelvi esz-

közeit; 

felismeri, önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az ismert cselekvést, történést kifejező 

szavakat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Helyesírási készség differenciált fejlesztése 

Aktív szókincs fejlesztése 

Fogalmazási alapismeretek 

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  

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

Etika: történet mesélése, megosztása a társakkal 

Matematika: csoportosítások 

 

 

ELÉRENDŐ CÉLOK A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

Valamennyi témakörben megtalálható Tanulási eredmények és A témakör tanulása eredmé-

nyeként címmel. 
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Matematika 

1-4. évfolyam 

 

Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati tevé-

kenységek széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai kés-

zségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy a 

gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól 

megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben 

hosszútávon használható tudásukat.  

A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó tagozaton széles körű tárgyi tevékeny-

ségek alapozzák meg a változatos képi ábrázolásokat, amelyek szükségesek a későbbi abszt-

rakcióhoz, és alkalmassá teszik a tanulókat a felső tagozaton, középiskolában megjelenő 

szimbolikus gondolkodásra.  

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.  

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 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 222 

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, ezért alsó tagozaton nem szere-

pelnek megtanulandó matematikai definíciók a tananyagban. A konkrét tevékenységek csak 

lassan válnak belsővé, gondolativá. Ennek kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani, ami 

egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott kifeje-

zéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A kerettanterv-

ben azok a fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a tanulóktól, de a 

meghatározását nem.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés 

fontos eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes 

módot kínál minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre, 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 

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. 
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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!” 

 

  1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 

  Nyelvi Általános Nyelvi Általános Nyelvi Általános Nyelvi Általános 

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

 

Témakör neve 

Javasolt alap 

óraszám 

Helyi tanterv szerinti óraszám  

1. évfolyam        2. évfolyam    1. évfolyam      2. évfolyam 

1.-2. évfo-

lyam 

javasolt tananyag feldolgo-

zás, ismeretszerzés 

szabadon tervezhető óra 

beépítése 

Válogatás, halmazok al-

kotása, vizsgálata 
8       4                          4  

Rendszerezés, rendszer-

képzés 
8       4                          4  

Állítások 8       4                           4  

Problémamegoldás 8       4                           4     1                           1 

Szöveges feladatok meg-

oldása 
11       5                           6     7                           7 

Szám és valóság kapcso-

lata 
19      10                           9                                

Számlálás, becslés 12      6                            6  

Számok rendezése 12      6                            6     2                           2 

Számok tulajdonságai 18      9                            9     2                            2 

Számok helyi értékes 

alakja 
10      5                            5     2                           2     

Mérőeszköz használata, 

mérési módszerek 
20     10                          10  

Alapműveletek értelme-

zése 
20    10                           10     6                            6 

Alapműveletek tulajdon-

ságai 
16      8                             8     2                            2 

Szóbeli számolási eljárá-

sok 
20    10                            10     2                             2 

Fejben számolás 18      9                              9     2                             2 

Alkotás térben és síkon 8      4                              4  

Alakzatok geometriai 

tulajdonságai 
12      6                              6  

Transzformációk 6     3                               3  

Tájékozódás térben és 8      4                              4     1                              1 
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síkon 

Összefüggések, kapcsola-

tok, szabályszerűségek 

felismerése 

18     9                                9    1                              1 

Adatok megfigyelése 6     3                                3      1                             1 

Valószínűségi gondolko-

dás 
6     3                                3     1                              1 

Ismétlés       8                              8 

Számonkérés       6                              6 

Összes óraszám: 272  136                            136    44                             44 

 

1. évfolyam 

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. 

Az 1. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 136 óra. A témaköröknél a szabadon 

felhasználható óraszámokba beépül az ismeretszerzés mellett a differenciált fejlesztés (felzár-

kóztatás, tehetséggondozás), a játékos gyakorlás és az értékelések is. 
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Az 1. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 136 + 44 szabadon felhasználható 

óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

1. évfolyam 
Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 4+1 

Szöveges feladatok megoldása 5+7 

Szám és valóság kapcsolata 10 

Számlálás, becslés 6 

Számok rendezése 6+2 

Számok tulajdonságai 9+2 

Számok helyi értékes alakja 5+2 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 10+6 

Alapműveletek tulajdonságai 8+2 

Szóbeli számolási eljárások 10+2 

Fejben számolás 9+2 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 

Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 4+1 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9+1 

Adatok megfigyelése 3+1 

Valószínűségi gondolkodás 3+1 

Ismétlés +8 

Számonkérés +6 

Összes óraszám: 136+44 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 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; 
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 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 

 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  
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 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 

 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása; részhalmazra vezető válogatás 

esetén a dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 

Témakör: Rendszerezés, rendszerképzés 

Javasolt óraszám: 4 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 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; 
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 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 

 „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  

Témakör: Állítások  

Javasolt óraszám: 4 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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; 
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 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 

 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elempárok 

nevének, jelének behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes rudak, formák 

Fogalmak 

igaz-hamis 

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 

 

Témakör: Problémamegoldás  

Javasolt óraszám: 4+1 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

 az értelmezett problémát megoldja;  

 a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint 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 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 
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 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...) 

 

 

Témakör: Szöveges feladatok megoldása 

Javasolt óraszám: 5+7 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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 
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 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 

 Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre 

fókuszálva is 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például: „Ki az idősebb?”, „Kinek 

van kettővel több ceruzája?”, „Hány gombóc fagyit tudunk megenni összesen?” 

 Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése csoportban, például „A bal kezemben 2-

vel több ceruza van, mint a jobb kezemben”, „A jobb kezemben 2-vel kevesebb ceruza 

van, mint a bal kezemben”, „Ha a jobb kezembe még 2 ceruzát veszek, akkor ugyanannyi 

lesz, mint a bal kezemben”, „Ha a bal kezemből leteszek 2 ceruzát, akkor ugyanannyi 

lesz, mint a jobb kezemben” 

 Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok összehasonlítása, értékelése; praktikus, de az 

értelmezést segítő ábrák gyűjtése 

 „Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez szöveges feladat alkotása, a feladat to-

vábbadása másik csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a feladatírók ellenőrzik 

Témakör: Szám és valóság kapcsolata 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az 

elemszámok szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 20-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 20-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. 
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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 20-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 kezed-

be fogd a sötétkék rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat, rövidebbet, ugyanolyan 

hosszút!”, „Csukott szemmel döntsd el, melyik fonal hosszabb, melyik vastagabb!”, „Me-

lyik zsákban van több gesztenye?”, „Csukott szemmel, hallás alapján döntsd el, hogy me-

lyik zsákba ejtettem több gesztenyét!” 

 „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 

 Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett 

és széthúzva; ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 

 Mennyiségekkel, darabszámokkal kapcsolatos megfigyelések párosítással, összeméréssel 

a környezetünkben, például „Miből van több? Székből vagy gyerekből? Széklábból vagy 

asztallábból?”, „Jut-e mindenkinek lufi, pohár, szívószál, csákó?”, „Melyik sál hosszabb?” 

 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre becsomagolt apró tárgyakkal, az 

„ugyanannyik” elnevezése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 
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 Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték többféle szabállyal (párt alkot az azonos 

számosságú, kettő különbségű, együtt 10-et adó) 

 Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken összesen 7 pötty van 

 Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról” 

 Lufik számának bontása két csapat között a lufik ütögetésével: két csapat a saját térfeléről 

lufikat ütöget a másik csapat térfelére; tapsra leállnak, megszámlálják, melyik térfélen 

hány lufi van 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a felső nyílásán bedobott apró tár-

gyakkal (például babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő elválasztók segít-

ségével felbontja kisebb számokra 

 „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok kétfelé bontásáról, például 6 kék ko-

rong és 0 piros, jobb szélső korong megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és így tovább 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

Témakör: Számlálás, becslés 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos) egységgel meg- 

és kimér a 20-as számkörben; oda-vissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal, ezresek-

kel; 

 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 20-as számkörben eszközökkel (például: hétköznapi tárgyak, aba-

kusz, pénz) és eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, mennyiségek becslésével kapcsolatban 20-as számkör-

ben 

 Becslés szerepének, korlátainak megismerése 

 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak figye-

lembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 

 Becslések értékelése 

Fogalmak 

számlálás, becslés 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lépés a 

tanteremtől az ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapással lehet me-

genni egy almát?” 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 235 

 „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról indítva, tetszőleges „lépéssel”, pél-

dául 20-tól 2-esével 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!” 

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 

Témakör: Számok rendezése 

Javasolt óraszám: 6+2 óra 
Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, 

a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 

20-as számkörben; 

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 szám-

körben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről  

 Számok, műveletes alakban megadott számok helyének megkeresése a számegyenesen 

20-as számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése 

 Számok helyének azonosítása számtáblázatokban 

 Számok egyes, tízes szomszédainak ismerete, megnevezése 20-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 
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 Számvonal alkotása, például különféle színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 

 Korongszámegyenes készítése (pirosak és kékek 5-ös vagy 10-es váltakozásban) 

 Lépkedések különféle, változatosan alkotott számvonalakon 

 Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 

 Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki hányadik sorát olvassa egy versnek 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például 1–20-ig 

számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a 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 0–10-ig, mindben annyi csavar, amelyik szám rá van írva; a 

számokat lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása segítségével rendezzük növekvő, 

csökkenő sorrendbe a számokat 

 „Vigyázz6!” játék  

 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 

Témakör: Számok tulajdonságai 

Javasolt óraszám: 9+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen írja az arab számjeleket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Számok kifejezése művelettel megadott alakokban 

 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 
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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 számképe-

iről, pöttyöskártyáiról 

 „Korongforgatás” 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú 

számok előállítása 

 Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például számjel alakúra formázott kötélen 

végiglépkedés, locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás zsemlemorzsába 

Témakör: Számok helyi értékes alakja 

Javasolt óraszám: 5+2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle számrendszerek-

ben végzett tevékenységeivel; 

 érti a számok tízesekből és egyesekből való épülését, tízesek és egyesek összegére való 

bontását; 

 helyesen írja és olvassa a számokat  

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)  

 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 csomagolások 

alapján leltárkészítés 

 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával, majd ugya-

nannyi csomagolása négyesével; a csomagolások alapján készült leltárak összehasonlítása 

 Csomagolások leltárak alapján 
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 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) 

 Ismerkedés a szorobánnal 

Témakör: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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: cm, dm, m, dl, l, kg; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet, a napot, a hetet, a 

hónapot, az évet; 

 összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát, összeveti ugya-

nannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való méréskor kapott mérőszámait. 

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 

 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 
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 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, dm, m, dl, l, kg, 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 

Témakör: Alapműveletek értelmezése 

Javasolt óraszám: 10+6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 helyesen értelmezi a 20-as számkörben az összeadást, a kivonást 

 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,  

 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort értelmez, elvé-

gez; 
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 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; 

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 

 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 , művelet, egyenlővé tevés, többszörös 

Javasolt tevékenységek 

 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének lejátszása konkrét dolgokkal, például 

gyümölcsökkel, virágokkal, gesztenyékkel 

 Összeadás, kivonás kirakása univerzális modellekkel (például ujjakkal), korongokkal, 

színes rudakkal 

 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal váll-

famérlegen 

 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 

 Valós dolgok számának megállapítása szorzással, például azonos állatok lábainak száma 

  „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 

 Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

Témakör: Alapműveletek tulajdonságai 

Javasolt óraszám: 8+2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza 

konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 
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 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a műveletek megfordí-

tásával is; 

 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó és különbség; ta-

gok és összeg) változtatásának következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveleti tulajdonságok megfigyelése változatos tevékenységek alapján: tagok, tényezők 

felcserélhetősége, csoportosíthatósága; összeg, különbség széttagolása;  

 A megértett műveleti tulajdonságok alkalmazása számolási eljárásokban, szöveges felada-

tokban, ellenőrzésnél 

 Hiányos műveletek és műveletsorok megoldása az eredmény ismeretében a művelet meg-

fordításával is 20-ig 

 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 

 „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” 

 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) 

 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a 

műveletsor visszafelé való lejátszása 

 

Témakör: Szóbeli számolási eljárások 

Javasolt óraszám: 10+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés során kapott ered-

ményt.  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 20-as számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 20-as számkörben 

 Bontások és pótlások alkalmazása 

 Számhoz számszomszédainak hozzáadása (6+7=6+6+1=7+7-1) és a nekik megfelelő ki-

vonások elvégzése (13-6, 13-7) 

 Tízesátlépéses összeadás, kivonás bontások és 10-re pótlások alkalmazásával 

 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb számokra 

vonatkozó összeadással, kivonással való analógia alapján 

 100-as számkörben való összeadás, kivonás a 20-as számkörben tanultakkal való analógia 

alapján (tízesekre, egyesekre bontás felhasználásával) 

 Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb kivá-

lasztása, 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 hoz-

záillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az analógiák meg-

figyelése 

 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével 

 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?” játékos feladat párban 

 Számképek felidézése, számok különböző tagolásainak megválasztása számolási eljárások 

során 

 Tojástartóval a 10-re pótlás és tízesátlépés lejátszása 

 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg alkalmazott számolási eljárásainak megfo-

galmazása, megosztása 

 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a boltos visszaad 

Témakör: Fejben számolás 

Javasolt óraszám: 9+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 fejben pontosan összead és kivon a 20-as számkörben; 

 fejben pontosan számol a 20-as számkörben, kitekintés a 100-as számkörben végzett mű-

veletekkel analóg esetekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszközök 

szükség szerinti használata feladatok megoldása során 

 Fejben számolás 20-as számkörben 

 Összeadás és kivonás kerek tízesekkel a 20-as számkörben 
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Fogalmak 

kerek tízes 

Javasolt tevékenységek 

 „Boltos játék” 

  „Számfuttatás” játék 

 Láncszámolások 

  „Hajtogató” 

 Egy képről többféle művelet olvasása 

Témakör: Alkotás térben és síkon 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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, használ alkotáskor; 

 megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli kirakást; 

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző eszközökkel.  

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 

Fogalmak 

alaprajz 

Javasolt tevékenységek 

 Színes rudakból, legóból, építőkockákból, dobozokból, hengerekből (például vécépapír 

guriga) városépítés, várépítés 
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 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 

Témakör: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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; 

 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; 

 megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait; 

 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. 

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 
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 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 

 Téglalap oldalainak és csúcsainak megszámlálása 

 Sokszögek közül a nem négyzet téglalapok és négyzetek kiválogatása 

Fogalmak 

test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, csúcs, lap, sokszög, kör-

lap, 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 

 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 
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 Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok másolása megadott minta alapján vagy rajzo-

lás megadott feltétel szerint 

Témakör: Transzformációk 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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; 

 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) 

Témakör: Tájékozódás térben és síkon 
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Javasolt óraszám: 4+1 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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, 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 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 

 Szituációs játékban színházjegyek, mozijegyek alapján ülőhelyek megtalálása 

 „Vándorvezér” játék sakktáblán, például „f4-ről 2 mezőt felfele lépve hova jutunk?” 
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 „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 

Témakör: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

Javasolt óraszám: 9+1 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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 

 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 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 249 

 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. 

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 ismétlő-

dik; a háromszögre tapsolunk, a körre dobbantunk 

 Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 

 Sorozatok kirakása szöges táblán kifeszített alakzatokkal 

 „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 

Témakör: Adatok megfigyelése 

Javasolt óraszám: 3+1 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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. 
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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” 

Témakör: Valószínűségi gondolkodás 

Javasolt óraszám: 3+1 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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 

 Valószínűségi kísérletek végzése, események megfigyelése 

 Játékos tapasztalatszerzés a véletlenről, a biztosról és a lehetetlenről 
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 „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) 
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2. évfolyam 

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. 

Az 2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 136 óra. A témaköröknél a szabadon 

felhasználható óraszámokba beépül az ismeretszerzés mellett a differenciált fejlesztés (felzár-

kóztatás, tehetséggondozás), a játékos gyakorlás és az értékelések is. 

A 2. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 136 + 44 szabadon felhasználható 

óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

2. évfolyam 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 

Állítások 4 

Problémamegoldás 4+1 

Szöveges feladatok megoldása 6+7 

Szám és valóság kapcsolata 9 

Számlálás, becslés 6 

Számok rendezése 6+2 

Számok tulajdonságai 9+2 

Számok helyi értékes alakja 5+2 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 10+6 

Alapműveletek tulajdonságai 8+2 

Szóbeli számolási eljárások 10+2 

Fejben számolás 9+2 

Alkotás térben és síkon 4 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 

Transzformációk 3 

Tájékozódás térben és síkon 4+1 
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Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felisme-

rése 

9+1 

Adatok megfigyelése 3+1 

Valószínűségi gondolkodás 3+1 

Ismétlés +8 

Számonkérés +6 

Összes óraszám: 136+44 

 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 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; 
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 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 

 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 
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 Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán belülre és kívülre 

 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása; részhalmazra vezető válogatás 

esetén a dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 

 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg; 

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 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 
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 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 

 „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  

TÉMAKÖR: Állítások  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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 

 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése igazzá vagy tévessé konkrét elemek, elempárok 

nevének, jelének behelyettesítésével, például személyek, tárgyak, színes rudak, formák 
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Fogalmak 

igaz-hamis 

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 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4+1 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres; 

 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet; 

 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel, átfogalmazással értelmez; 

 az értelmezett problémát megoldja;  

 a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség szerint 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 problémahelyzetben megoldás 

keresése 

 Megfogalmazott probléma értelmezése tevékenységgel, megjelenítéssel 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel értelmezett probléma megoldása 
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 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  

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 

JAVASOLT ÓRASZÁM:6+7óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott hétköznapi 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; 
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 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 

 Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre 

fókuszálva is 

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel, például: „Ki az idősebb?”, „Kinek 

van kettővel több ceruzája?”, „Hány gombóc fagyit tudunk megenni összesen?” 

 Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése csoportban, például 

 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 
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TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint; 

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését (párosítását) az 

elemszámok szerinti összehasonlításra; 

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 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 

kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás 
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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 kezed-

be fogd a sötétkék rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat, rövidebbet, ugyanolyan 

hosszút!”, „Csukott szemmel döntsd el, melyik fonal hosszabb, melyik vastagabb!”, „Me-

lyik zsákban van több gesztenye?”, „Csukott szemmel, hallás alapján döntsd el, hogy me-

lyik zsákba ejtettem több gesztenyét!” 

 „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 

 Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett 

és széthúzva; ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 

 Mennyiségekkel, darabszámokkal kapcsolatos megfigyelések párosítással, összeméréssel 

a környezetünkben, például „Miből van több? Székből vagy gyerekből? Széklábból vagy 

asztallábból?”, „Jut-e mindenkinek lufi, pohár, szívószál, csákó?”, „Melyik sál hosszabb?” 

 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre becsomagolt apró tárgyakkal, az 

„ugyanannyik” elnevezése 

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék 

 Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték többféle szabállyal (párt alkot az azonos 

számosságú, kettő különbségű, együtt 10-et adó) 

 Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken összesen 7 pötty van 

 Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról” 

 Lufik számának bontása két csapat között a lufik ütögetésével: két csapat a saját térfeléről 

lufikat ütöget a másik csapat térfelére; tapsra leállnak, megszámlálják, melyik térfélen 

hány lufi van 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a felső nyílásán bedobott apró tár-

gyakkal (például babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő elválasztók segít-

ségével felbontja kisebb számokra 

 „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok kétfelé bontásáról, például 6 kék ko-

rong és 0 piros, jobb szélső korong megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és így tovább 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 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 

 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a becsülendő mennyiség tulajdonságainak figye-

lembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, összeméréssel 

 Becslések értékelése 

Fogalmak 

számlálás, becslés 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lépés a 

tanteremtől az ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapással lehet 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!” 

 12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések; 30-nál nagyobb, de 100-nál kisebb darabszámú 

dolgok gyűjtése; 100-as gyűjtés apró tárgyakból leszámlálással és előrecsomagolt dolgok 

megszámlálásával 

 Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott számú 

gyöngyöt minél gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfűzés lehet 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 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6+2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket; 

 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját; 

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen, számtáblázatokban, 

a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli a számokat különféle alakjukban a 

100-as számkörben; 

 megnevezi a 100-as számkör számainak egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, tízesek-

re, százasokra, ezresekre kerekített értékét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása bontott alakban is: melyik nagyobb, mennyivel 

nagyobb 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

 Sorszámok ismerete, alkalmazása 

 Számvonal, számegyenes alkotása, rajzolása, a számok helyének jelölésével 100-as szám-

körben 

 Számegyenes irányának, egységének megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről  

 Számok, műveletes alakban megadott számok 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 
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 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 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 0–10-ig, mindben annyi csavar, amelyik szám rá van írva; a 

számokat lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása segítségével rendezzük növekvő, 

csökkenő sorrendbe a számokat 

 „Vigyázz6!” játék  

 Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok megfigyelése 

 Üres 10×10-es táblán néhány megadott szám segítségével bizonyos helyek azonosítása 

 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal; 

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával; 

 ismeri a római számjelek közül az I, V, X, L, C jeleket, hétköznapi helyzetekben felisme-

ri az ezekkel képzett számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen írja az arab számjeleket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Számok kifejezése művelettel megadott alakokban 

 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 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 265 

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

Javasolt tevékenységek 

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból 

 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról vagy a gyerekek saját készítésű számképe-

iről, pöttyöskártyáiról 

 „Korongforgatás” 

 Szőnyegezések színes rudakkal 

 „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú 

számok előállítása 

 Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például számjel alakúra formázott kötélen 

végiglépkedés, locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás zsemlemorzsába 

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5+2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle 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 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 

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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: cm, dm, m, km; cl, dl, l; 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 100-as 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; 

 ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Változatos mennyiségek érzékszervi összehasonlítása 

 Változatos mennyiségek közvetlen összemérése 

 Változatos mennyiségek összemérése közvetítő segítségével 

 Mérési módszerek megismerése 
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 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 

 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 
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 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. 

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10+6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 helyesen értelmezi a 100-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) 
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 A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése összefüggéseik szerint: 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  

 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 

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 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8+2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza 

konkrét esetekben a legfontosabb műveleti tulajdonságokat; 

 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 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 

 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 

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat; 

 érti a 10-zel, 100-zal 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; 
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 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 100-as számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 100-as számkörben 

 Bontások és pótlások alkalmazása 

 10 és 20 közötti számok és egyjegyűek összeadása, kivonása a 10-nél kisebb számokra 

vonatkozó összeadással, kivonással való analógia alapján 

 100-as számkörben való összeadás, kivonás a 20-as számkörben tanultakkal való analógia 

alapján (tízesekre, egyesekre bontás felhasználásával) 

 9 (8, 7) hozzáadása, elvétele 10-1 (10-2, 10-3) alakban 

 Különféle számolási eljárások megismerése és a tanuló számára legkézenfekvőbb kivá-

lasztása, begyakorlása, például: 7+8=8+7=7+7+1=8+8-1=7+3+5=8+2+5=7+10-2 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák belső összefüggéseinek és egymás közti kapcsolatainak 

alkalmazása számolások során, például: 6·8=6·5+6+6+6=(6·4)·2; 8·4=(4·4)·2 

 Szorzatok, hányadosok kiszámolása ismert szorzatokhoz való viszonyítással 

Fogalmak 

Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 

 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való hoz-

záillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az analógiák meg-

figyelése 

 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével 

 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?” játékos feladat párban 

 Számképek felidézése, számok különböző tagolásainak megválasztása számolási eljárások 

során 

 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg alkalmazott számolási eljárásainak megfo-

galmazása, megosztása 

 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a boltos visszaad 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben; 
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 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 

 Fejben számolás egyes lépéseinek megértése, begyakorlása eszközökkel; az eszközök 

szükség szerinti használata feladatok megoldása során 

 Fejben számolás 100-as számkörben 

 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 

 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 viszo-

nyítással 

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” 
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 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” 

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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. 

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 

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 
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 „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 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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; 

 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; 
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 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 

 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, kör-

lap, 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 
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 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 

TÉMAKÖR: Transzformációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM:3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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; 

 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 
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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) 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4+1 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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, közelebb 
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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 

 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 

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9+1 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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; 
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 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 

 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, 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 ismétlő-

dik; a háromszögre tapsolunk, a körre dobbantunk 
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 Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 

 Sorozatok kirakása szöges táblán kifeszített alakzatokkal 

 „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 

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3+1 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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” 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 281 

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3+1 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 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 

 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!” 
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 Kockákra számokat írunk a szabályostól eltérő módon, például 1; 2; 2; 3; 3; 4; játék ezek-

kel a kockákkal (Sárkányok erdeje játék). 

3-4. évfolyam 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

3.-4.  

évfolyam 

Helyi tanterv szerinti óraszám 

Javasolt tananyag feldol-

gozás, ismeretszerzés 

Szabadon tervezhető, 

felhasználható 

 

3. 4. 3. 4. 

Válogatás, halmazok alkotása, 

vizsgálata 
6 

 

3 

 

3 

  

Rendszerezés, rendszerképzés 10 5 5   

Állítások 8 4 4   

Problémamegoldás 10 4 6 2 2 

Szöveges feladatok megoldása 16 8 8 7 7 

Szám és valóság kapcsolata 8 4 4   

Számlálás, becslés 10 5 5   

Számok rendezése 6 3 3 2 2 

Számok tulajdonságai 17 8 9   

Számok helyi értékes alakja 12 7 5 2 2 

Mérőeszköz használata, mérési 

módszerek 
20 

 

10 

 

10 

  

Alapműveletek értelmezése 6 3 3 6 6 

Alapműveletek tulajdonságai 8 5 3 2 2 

Szóbeli számolási eljárások 12 6 6 2 2 

Fejben számolás 15 8 7 2 2 

Írásbeli összeadás és kivonás 12 8 4   

Írásbeli szorzás és osztás 12 6 6   

Törtrészek 10 5 5 1 1 

Negatív számok 6 2 4   

Alkotás térben és síkon 12 6 6   

Alakzatok geometriai tulajdon-

ságai 
12 

6 6   

Transzformációk 8 4 4   

Tájékozódás térben és síkon 6 3 3 1 1 

Összefüggések, kapcsolatok, 

szabályszerűségek felismerése 
18 

 

9 

 

9 

 

2 

 

2 

Adatok megfigyelése 6 2 4 1 1 

Valószínűségi gondolkodás 6 2 4   

Ismétlés    8 8 

Számonkérés    6 6 

Összes óraszám: 272 136 136 44 44 

3. évfolyam 

A meghatározó alapozó tevékenységek folytatása mellett ebben az időszakban fokozatosan 

több szerepet kapnak a fogalmi gondolkodást előkészítő megfigyelések, az összefüggések 

felfedeztetése, a képi információk feldolgozása és az általánosítás. A tanulók egyre önállób-
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ban értelmezik a hallott, olvasott matematikai tartalmú szövegeket, és maguk is alkotnak ilye-

neket 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. 

Az 3. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 136 óra. A témaköröknél a szabadon 

felhasználható óraszámokba beépül az ismeretszerzés mellett a differenciált fejlesztés (felzár-

kóztatás, tehetséggondozás), a játékos gyakorlás és az értékelések is. 

 

A 3. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 136 + 44 szabadon felhasználható 

óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 3. osztály 

óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 3 

Rendszerezés, rendszerképzés 5 

Állítások 4 

Problémamegoldás 4+2 

Szöveges feladatok megoldása 8+7 

Szám és valóság kapcsolata 4 

Számlálás, becslés 5 

Számok rendezése 3+2 

Számok tulajdonságai 8 

Számok helyi értékes alakja 7+2 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 3+6 

Alapműveletek tulajdonságai 5+2 

Szóbeli számolási eljárások 6+2 

Fejben számolás 8+2 

Írásbeli összeadás és kivonás 8 

Írásbeli szorzás és osztás 6 

Törtrészek 5+1 

Negatív számok 2 

Alkotás térben és síkon 6 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 

Transzformációk 4 
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Tájékozódás térben és síkon 3+1 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9+2 

Adatok megfigyelése 2+1 

Valószínűségi gondolkodás 2 

Ismétlés +8 

Számonkérés +6 

Összes óraszám: 136+44 

 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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; 
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 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 

 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 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 286 

 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 

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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 
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 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 

 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 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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; 
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 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 

 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: 4+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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; 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 289 

 egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek során felmerülő problémahelyzet felismerése, 

arra megoldás keresése 

 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” 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8+7 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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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 

 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 
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 Szétvágott szöveg egyes darabjainak értelmezése külön-külön, a darabok összerakása és 

értelmezése 

 „Mondd ugyanazt kicsit másképp, kicsit egyszerűbben”: szöveg átfogalmazása (egyre 

egyszerűbb alakra) láncban 

 „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) 

 Tapasztalatszerzés nagy számok mérőszámként való megjelenéséről a valóságban.  

 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, űrtartalom, idő, pénz) összehasonlítása mérő-

számaik alapján, kisebb, nagyobb, ugyanakkora relációk felismerése, megnevezése 1000-

es számkörben 
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 A természetes számok körében a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezések helyes használata 

 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, 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 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. 
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Javasolt tevékenységek 

 Abakuszon, szorobánon számlálás 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3+2 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, ezres szomszédjait, tíze-

sekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Számok nagyság szerinti összehasonlítása művelettel megadott alakokban is. 

 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. 

 Számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédainak ismerete 1000-es számkörben 

 Számok tízesekre, százasokra, ezresekre 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 

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  
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A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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, M 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 

 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, M jelek, valamint az ezekből képezhető 

számok írása, olvasása a hétköznapi helyzetekben, például: óra, keltezés, kerületek jelölé-

se 

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 

 Felcsavart számegyenes: papírcsík felcsavarása szabályos három-, négyszög alapú hasáb 

alakú dobozra, majd a hajtások közé a számok felírása egyesével növekedve; annak meg-

figyelése, hogy mely számok kerültek azonos lapra; képzeletben további számok vizsgála-

ta a felismert szabályosság szerint 

 Római számokhoz kapcsolódó gyufarejtvények megoldása 
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TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7+2 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 1000-ig. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Csoportosítások, beváltások tízes számrendszerben különféle eszközökkel a 1000-es 

számkörben, például előre csomagolt, illetve jól csomagolható tárgyakkal, pénzekkel, 

abakusszal 

 Mérések különböző egységekkel és többszöröseikkel 

 Leltárak készítése tízes számrendszerben az elvégzett tevékenységek alapján 1000-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, 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 
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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: 10 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 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. 

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 
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 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) 

 A kerület szavak értő használata 

Fogalmak 

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+6 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; 
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 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 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 

 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: 5+2 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. 
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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 

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  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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 kétjegyűek két- és 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 
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 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 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 háromjegyű 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+2 óra  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fejben pontosan összead és kivon a 1000-es 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 
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 A kisegyszeregy, annak megfelelő bennfoglalások és egyenlő részekre osztások emléke-

zetből való ismerete 

 Fejszámolás gyakorlása 1000–es 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 

 „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 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, a tí-

zes, a százas helyi értéken 

 Hiányos összeadások gyakorlása az írásbeli kivonás előkészítésére 

 Az írásbeli kivonás algoritmusának megismerése pótlással, elvétellel a különbség változá-

sa 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 
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 Nyugták, blokkok gyűjtése, ellenőrzése („Jól számolt-e a gép?”) 

 Összeadás, kivonás elvégzése abakusszal, szorobánnal 

 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 

 „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 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen végzi el az írásbeli szorzást egyjegyű szorzóval; 

 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 osztás szemléltetése pénzekkel, részekre osztással 

 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. 

 

TÉMAKÖR: Törtrészek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 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.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az egész egyenlő részekre osztása, az egységtörtek értelmezése, megnevezése (például: 1 

ketted) különféle mennyiségeken (hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület) különféle tevé-

kenységekkel (például: méréssel, papírhajtogatással, színezéssel) 

 Az egységtörtek többszöröseinek előállítása, értelmezése, megnevezése (például: 2 har-

mad) 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, előállítása felezésekkel papírhajtogatással 

 1 harmad, 1 hatod 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 

TÉMAKÖR: Negatív számok  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 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 

 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 
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 Hőmérséklet mérése, hőmérő leolvasása (levegő, folyadék) 

 Hőmérőmodell használata 

 Tapasztalatszerzés a vagyon, készpénz és adósság kapcsolatairól kirakásokkal, rajzos fe-

ladatokkal és diagramon való ábrázolással  

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 

 „Gazdálkodj okosan” játék rövidített változatban készpénzzel és adósságcédulákkal: a 

játékosok kölcsönt vehetnek fel a vásárláshoz, ekkor ugyanannyi készpénzt és adósságcé-

dulát kapnak 

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 
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 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) 

 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 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönböztet, azonosít egyedi, konkrét látott, hallott, mozgással, tapintással érzékelhe-

tő tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket; 
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 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; 

 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; 

 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 

 Előállított vagy megadott sokszögek jellemzése felismert tulajdonságokkal 
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 Sokszögek oldalainak és csúcsainak megszámlálása, oldalak összemérése hajtogatással, 

szögek összemérése egymásra illesztéssel 

 Derékszög előállítása elfordulással, hajtogatással 

 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,  

Javasolt tevékenységek 

 Barkochbázás a teremben lévő tárgyak geometriai tulajdonságai alapján 

 Egyszerű szögletes testek építése pálcikákból és gyurmagolyókból 

 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 

 Sokszögek kifeszítése befőttes gumival szöges táblán; a kifeszített alakzatok vizsgálata 

 „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 

 A4-es papírból hajtással és tépéssel négyzet készítése; a hulladék részből ismét négyzet 

készítése, ennek ismétlése egészen addig, amíg lehetséges 

TÉMAKÖR: Transzformációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 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; 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 308 

 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 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 

 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,  

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 

 Minta rajzolása, majd átmásolása zsírpapírra; a zsírpapír átfordítása, eltolása, elforgatása; 

összehasonlítás az eredeti mintával 

 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 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3+1 óra  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket térben és síkon; 
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 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… 

 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?” 

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9+2 óra  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 
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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 

 Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok között megjelenő kapcsolatok meg-

figyelése, felfedezése, megnevezése 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

 Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal 

 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, 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 

 Táblázatokban, gépjátékokban a felismert összefüggések megfogalmazása, egyszerűbb 

esetekben jelekkel is (például: nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal) 

 Sorozatok, szabályjátékok alkotása 
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 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: 2+1 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 

 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzí-

tése tanítói segítséggel  

 Adatgyűjtés vásárlással kapcsolatban (például: árak megfigyelése boltokban, nyugtán) 

 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 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 312 

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: 2 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 
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 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; 

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 

 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 

 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 

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. 

Az 4. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 136 óra. A témaköröknél a szabadon 

felhasználható óraszámokba beépül az ismeretszerzés mellett a differenciált fejlesztés (felzár-

kóztatás, tehetséggondozás), a játékos gyakorlás és az értékelések is. 

A 4. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 136 + 44 szabadon felhasználható 

óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 4. évfolyam 

óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 3 

Rendszerezés, rendszerképzés 5 

Állítások 4 

Problémamegoldás 6+2 

Szöveges feladatok megoldása 8+7 

Szám és valóság kapcsolata 4 

Számlálás, becslés 5 

Számok rendezése 3+2 

Számok tulajdonságai 9 

Számok helyi értékes alakja 5+2 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 

Alapműveletek értelmezése 3+6 

Alapműveletek tulajdonságai 3+2 

Szóbeli számolási eljárások 6+2 

Fejben számolás 7+2 

Írásbeli összeadás és kivonás 4 

Írásbeli szorzás és osztás 6 

Törtrészek 5+1 

Negatív számok 4 

Alkotás térben és síkon 6 

Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 

Transzformációk 4 

Tájékozódás térben és síkon 3+1 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felisme-

rése 

9+2 

Adatok megfigyelése 4+1 

Valószínűségi gondolkodás 4 
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Ismétlés, számonkérés +8,+6 

Összes óraszám: 136 + 44 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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 

 Személyek, tárgyak, képek, alakzatok, jelek, számok válogatása választott vagy adott 

szempont, tulajdonság szerint 
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 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 

Témakör: Rendszerezés, rendszerképzés 

Javasolt óraszám: 5 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges kérdéseket; 
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 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 

 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 
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 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 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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. 

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 
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 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: 6+2 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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 

 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 
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 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+7 óra 

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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; 

 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 
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 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 

 „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;  
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 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 

 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 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 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. 
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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 1 méterhez, 10 méterhez; 1 kg-hoz, 10 kg-hoz”; „1000 

db, 10 000 db 5 forintos milyen hosszú egymás mellé rakva, milyen magas egymásra rak-

va, milyen nehéz, miben lehetne tárolni, mennyi idő alatt lehetne leszámlálni ennyi dara-

bot?”; „Mire elég 1000, 10 000 másodperc? Mire elég 1000, 10 000 perc?” 

 Abakuszon, szorobánon számlálás 

Témakör: Számok rendezése 

Javasolt óraszám: 3+2 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) helyének megkeresése a számegyenesen 10 000-es számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezése, helyük megtalálása a számegye-

nesen 
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 Számok helyének azonosítása különböző tartományú és léptékű számtáblákon, például: 

300-tól 400-ig egyesével; 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 

Témakör: Számok tulajdonságai 

Javasolt óraszám: 9 óra  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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,M  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,M jelek, valamint az ezekből képezhető szá-

mok írása, olvasása a hétköznapi helyzetekben, például: óra, keltezés, kerületek jelölése 

Fogalmak 

három- és négyjegyű számok, római számok 
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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 

 Felcsavart számegyenes: papírcsík felcsavarása szabályos három-, négyszög alapú hasáb 

alakú dobozra, majd a hajtások közé a számok felírása egyesével növekedve; annak meg-

figyelése, hogy mely számok kerültek azonos lapra; képzeletben további számok vizsgála-

ta a felismert szabályosság szerint 

 Római számokhoz kapcsolódó gyufarejtvények megoldása 

Témakör: Számok helyi értékes alakja 

Javasolt óraszám: 5+2 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 
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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 

 „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: 10 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, t 

 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 
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 Mennyiségek becslése, kimérése, megmérése szabványmértékegységek közül a követke-

zőkkel: mm, cm, dm, m, km; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg, t 

 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 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, t 

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  
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Témakör: Alapműveletek értelmezése 

Javasolt óraszám: 3+6 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; 

 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: 3+2 óra 
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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 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  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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 
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 Számolási eljárások a műveletek értelmezései alapján 10 000-es számkörben 

 Számolási eljárások szám- és műveleti tulajdonságok felhasználásával 10 000-es szám-

körben 

 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+2 óra  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

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. 
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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 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 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, a tí-

zes, a százas helyi értéken 

 Hiányos összeadások gyakorlása az írásbeli kivonás előkészítésére 

 Az írásbeli kivonás algoritmusának megismerése pótlással, elvétellel a különbség változá-

sa 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 
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Javasolt tevékenységek 

 Nyugták, blokkok gyűjtése, ellenőrzése („Jól számolt-e a gép?”) 

 Összeadás, kivonás elvégzése abakusszal, szorobánnal 

 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 

 „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 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 

 Több egyenlő tag írásbeli összeadása 

 Az írásbeli szorzás algoritmusának begyakorlása egyjegyű szorzóval 

 Írásbeli szorzás kerek tízesekkel 

 Írásbeli szorzás teljes kétjegyűekkel két lépésben 

 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 

 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: 5+1 óra 
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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.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az egész egyenlő részekre osztása, az egységtörtek értelmezése, megnevezése (például: 1 

ketted) különféle mennyiségeken (hosszúság, tömeg, űrtartalom, terület) különféle tevé-

kenységekkel (például: méréssel, papírhajtogatással, színezéssel) 

 Az egységtörtek többszöröseinek előállítása, értelmezése, megnevezése (például: 2 har-

mad) 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 

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 

 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) 
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 Hőmérőmodell használata 

 Tapasztalatszerzés a vagyon, készpénz és adósság kapcsolatairól kirakásokkal, rajzos fe-

ladatokkal és diagramon való ábrázolással  

 A negatív szám megjelenítése különböző tevékenységek során 

 Konkrét helyzetben a mennyiségek összehasonlítása, döntés a mennyiségek növekedésé-

ről, csökkenéséről, megmaradásáról 

 

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 

 „Gazdálkodj okosan” játék rövidített változatban készpénzzel és adósságcédulákkal: a 

játékosok kölcsönt vehetnek fel a vásárláshoz, ekkor ugyanannyi készpénzt és adósságcé-

dulát kapnak 

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  
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 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) 

 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 

Témakör: Alakzatok geometriai tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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 

 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 
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 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 építése pálcikákból és gyurmagolyókból 

 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 

 Sokszögek kifeszítése befőttes gumival szöges táblán; a kifeszített alakzatok vizsgálata 

 „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 

 A4-es papírból hajtással és tépéssel négyzet készítése; a hulladék részből ismét négyzet 

készítése, ennek ismétlése egészen addig, amíg lehetséges 

Témakör: Transzformációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 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; 

 ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír segítségével; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát; 
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 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 

 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 

 Minta rajzolása, majd átmásolása zsírpapírra; a zsírpapír átfordítása, eltolása, elforgatása; 

összehasonlítás az eredeti mintával 

 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 

 

Témakör: Tájékozódás térben és síkon 

Javasolt óraszám: 3+1 óra  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 
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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;  

 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… 

 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?” 

Témakör: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 

Javasolt óraszám: 9+2 óra  

A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 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 

 Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, síklapok között megjelenő kapcsolatok meg-

figyelése, felfedezése, megnevezése 

 Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

 Változó helyzetek megfigyelése, a változás jelölése nyíllal 

 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, 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 

 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 
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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: 4+1 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 

 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal kapcsolatos adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzí-

tése tanítói segítséggel  

 Adatgyűjtés vásárlással kapcsolatban (például: árak megfigyelése boltokban, nyugtán) 

 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 

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 
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 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: 4 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 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; 

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 
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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 

 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 

 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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Élő idegen nyelv 

 

 

Bevezető 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott 

és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a 

tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, 

szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az 

anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. 

A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek, valamint 

az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 

szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. . A hatékony 

nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, 

úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek 
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óraszámok a fejlesztési egységek mellett 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a fe-

ladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthe-

tik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás cél-

járól, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommu-

nikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy 

javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát 

(szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), ame-

lyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa 

el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt 

venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus 

szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) 

részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát megta-

pasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet 

különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint 

a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szük-

ségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fono-

lógiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához 

szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olva-

sott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az 

íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 
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o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismere-

tét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelye-

ket a tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a 

nyelvtanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, 

testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel 

egy szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott 

nyelvben, az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes 

nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismer-

niük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel he-

lyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 

attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák 

megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni 

kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé vál-

jon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tuda-

tosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása 

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és 

fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzései-

vel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az 

idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és 

interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is 

hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel 

az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 
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A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs 

technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 

nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakít-

ható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás ered-

ményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi au-

tentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a 

differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása 

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás mód-

szereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kiala-

kítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élet-

hosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  

 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb 

funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a 

pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik 

saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül 

folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés 

területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol 

tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen 

attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, il-

letve hová kell még energiát befektetnie. 

Az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat.  
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IDŐKERET: ÓRASZÁMOK 

 

 

 

 

Óraterv – 4–8. évfolyam  

Tantárgyak 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Angol  2  3 3 3 3 

Angol – A 2+1 3+1 3+21 3+1 3+1 

Német 2 3 3 3 3 

Német -A 2+1 3+1 3+21 3+1 3+1 

 

A NYELVI CSOPORTOK SZERVEZÉSE 

 

A nyelvi csoportokat szintenként célszerű megszervezni, így évfolyamonként különböző 

szintű nyelvi csoportok is kialakíthatók. Így a diák nyelvtudásának megfelelő szintű 

csoportban tanulhat idegen nyelvet. A csoportok kialakításakor akár az évfolyamok 

megbontása is lehetséges. Ennek főleg a magasabb osztályokban van jelentősége.  

Szükséges az alacsony létszámú csoportok biztosítása a hatékony nyelvtanulás érdekében, 

ezért a nyelvi csoport létszáma célszerűen legfeljebb tizenöt fő. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek 

és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi köve-

telményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)határoz meg. A 

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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. 
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 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 

 

 

 

4. évfolyam 

 

A 4. 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 sajátosságaiknak 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.  
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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.  

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. 

 

Fejlesztésiegység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, 

tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység nevelé-

si-fejlesztési céljai 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egysze-

rű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, 
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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 követ-

keztetni.  

A fejlesztés tartalma 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, esz-

közhasználat).  

Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel tá-

mogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, 

mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, tár-

sasjáték). 

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 (játékos 

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. 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulá-

si képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-

tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő tevé-

kenységekben. 

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 be-

szédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

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

gyak 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 bekap-

csolódás 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. 
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Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, ta-

nulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, 

idegennyelv-tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.  

Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári 

segítséggel. 

Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően, non-

verbális elemekkel támogatva. 

A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 

beszédtempó elsajátítására. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

rok részére. 

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

vagy mozgással kísérve. 

Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték 

előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

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

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

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

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

változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek, cselekvésso-

rok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása). 
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Fejlesztésiegység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulá-

si képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-

tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven 

történő olvasás közötti különbségeket.  

Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint 

tanári minta után a szavak helyes felolvasására. 

Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az 

önálló olvasására. 

Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát. 

Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban. 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

szeállítása). 

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, ismer-

tetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek, animáci-
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ós filmek, dalok, mondókák animált változata. 

 

 

Fejlesztésiegység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanu-

lási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-

tanulás iránti motivációja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyel-

ven történő írás közötti különbségeket.  

A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 

Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid 

szavakat, mondatokat. 

Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, 

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

tés). 

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

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

címkézése, 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 
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rövid szövegek szintjén. 

 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 4–8. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megje-

lenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból 

kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

 

4. évfolyam 

74 óra / 111 óra 

Család  

Én és a családom. Családtagok bemutatása, egyszerű külső és belső jellemzése. 

Kapcsolódásipontok: 

Környezetismeret: együttélés a családban. 

Magyar irodalom: gyerekmesék. 

Ének-zene: gyerekdalok. 

Otthon  

Otthonom, a ház részei 

Kedvenc játékaim. 

 Kapcsolódásipontok: 

 Környezetismeret: lakóhelyi környezet. 
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 Matematika: tájékozódás a térben, halmazok. 

Technika és tervezés, vizuális kultúra: játékok készítése. 

Étkezés 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

 Kapcsolódásipontok: 

Környezetismeret: az ember megismerése és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend.     

Etika/hit- és erkölcstan: együttélés a családban. 

Matematika: halmazok. 

 

Idő, időjárás 

Időjárás. Napszakok. Az óra.  

Kapcsolódásipontok: 

Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a mindennapi kommunikációban; 

a napszakok. 

Matematika: számok írása, olvasása; időpontok. 

Ének: angol gyerekdal.  

Öltözködés 

Ruhadarabok, ruhavásárlás. Színek. 

Évszakok. Időjárás. 

Kapcsolódásipontok: 

Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód - öltözködés. 

Matematika: halmazok; brit fizetőeszközök és árak. 

Környezetismeret: éghajlat és lakóhelyek, időjárási elemek. 

Sport 

Mozgásos játékok. Testrészek. 

Kapcsolódásipontok: 

Környezetismeret: testrészek, egészségvédelem. 
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Testnevelés és sport:mozgásos játékok. 

Ének-zene: angol gyerekdal. 

Iskola, barátok 

Osztálytermünk. Osztálytársaim, barátaim.  

Kapcsolódásipontok: 

Környezetismeret:baráti kapcsolatok, iskolai közösségek. 

Szabadidő 

Kedvenc tevékenységeim. 

Kapcsolódásipontok: 

Ének-zene:zenehallgatás. 

Vizuális kultúra: kreatív alkotások. 

Magyar irodalom: gyerekmesék. 

Természet, állatok 

Kedvenc állatom. Állatok a farmon. 

Kapcsolódásipontok: 

Környezetismeret: ismerkedés különböző állatokkal; változatos élővilág. 

Matematika: halmazok, adatgyűjtés, adatok lejegyzése. 

Ünnepek és hagyományok 

.Célnyelvi ünnepek. 

Kapcsolódásipontok: 

 Környezetismeret: ünnepek, hagyományok. 

Környezetünk védelme 

Nevezetes napok: Az állatok világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja. 

Kapcsolódási pontok:  

Környezetismeret: környezeti rendszerek állapotának, védelme. 

 

Fantázia és valóság 

Célnyelvi gyermekirodalom bemutatása. 
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Fogalomkörök − 4. évfolyam – Angol nyelv  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Birtoklás kifejezése 

  ’have got’ I have got five friends at 

school. 

 

  Possessive adj. My, your, his/her/its  

Térbeli viszonyok 

 Irányok, helymeghatá-

rozás  

Prepositions of space in, on, near, next to, 

under, behind  

Időbeli viszonyok 

 Időpont meghatározása What’s the time? It’s 7 o’clock.  

Mennyiségi viszonyok 

  Singulars and plurals boy-boys, girl-girls 

  Cardinal numbers 1-20  

 Megszámlálhatóság, 

megszámlálhatatlanság 

Some some bananas, some milk 

Logikai viszonyok                  

  Question words Who? What?Where? 

When? How? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Linking words 

Articles 

and/or/but/because 

a, an, the 

Névmások    

  Personal pronouns I, you, he/she/it, we, they 

  Demonstrative 

pronouns 

this, that 
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Fogalomkörök -  4. évfolyam – Német nyelv 
 

Témalista 

 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren 

Umgebung und Umwelt 

•Hallo, das bin ich 

•Das mache ich gern 

•Meine Familie 

•Daher komme ich 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
•Meine Schulsachen 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
•Das mache ich gern 

•Meine Familie 

•Daher komme ich 

Bezügezur Zielsprache 
•So klingt Deutsch 

•Phonetik-Übungen in jeder Lektion 

Bezügezu interkulturellen und landeskundlichen Themen 
•So klingt Deutsch 

•Daher komme ich 

Spielerisches Lernen 
•Spielwiese-Seiten in jeder Lektion 

Unterhaltung 
•Das mache ich gern 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
•bei jedem behandelten Themenkreis 

 
 

Nyelvi funkciók 

•köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

•köszönet kifejezése 

•köszönetre történő reakció megfogalmazása 

•megszólítás kifejezése 

•bemutatkozás megfogalmazása 

•személyre vonatkozó információkérés,információadás 

•hogylét iránti érdeklődés 

•hogylét iránti érdeklődésre történő reakciókifejezése 

•bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése 

•bocsánatkérésre történő reakciómegfogalmazása 

•jókívánságok kifejezése 

•főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

•véleménykérés és arra reagálás 

•tetszés, illetve nem tetszés kifejezése 

•dolgok, személyek megnevezése,rövid/egyszerű jellemzése 

•igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

•tudás, illetve nem tudás kifejezése 
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•nem értés megfogalmazása 

•visszakérdezés kifejezése nem értés 

•alapvető érzések kifejezése 

•utasítások értelmezése és azokra történő reakciókifejezése 

•kívánság kifejezése 

•kérés és arra történő reakció kifejezése 

•kínálás, illetve javaslat és arra történőreakciókifejezése 

•meghívás és arra történő reakció kifejezése 

•javaslat és arra reagálás 
 
 
 

Nyelvi elemek, struktúrák 

•létezés kifejezése jelen időben:’sein’létige 

•cselekvés, történéskifejezése jelen időben 

•birtoklás:haben, birtokos névmás 

•felszólító mód 

•mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek 

•mennyiségi viszonyok: számok, határozott mennyiség 

•minőségi viszonyok:Wie? 

•térbeli viszonyok: közelre és távolra mutatóhatározószók 

•időbeli viszonyok: napok, napszakok, időpontok 

•modalitás 

•szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavakés személyes névmások 
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Környezetismeret 

A környezetismeret tantárgy a Természettudomány és földrajz tanulási terület bevezető tan-

tárgya, mely az alsó tagozat 3–4. évfolyamán jelenik meg. 

A tantárgy legfontosabb célja, hogy a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére, 

valamint kíváncsiságára építve képessé tegye őket szűkebb és tágabb környezetük, valamint 

saját testük megismerésére, a változások megértésére, alapvető ok-okozati összefüggések 

meglátására. 

Kiemelt jelentőségű, hogy a gyermekek saját tapasztalataikon keresztül olyan természettudo-

mányos tapasztalatok birtokába jussanak, melyek segítik eligazodásukat az őket körülvevő 

természeti, társadalmi és gazdasági környezetben, valamint képessé teszi őket arra, hogy kör-

nyezetükkel harmonikusan együtt éljenek. A tantárgy tanulása során tehát erősíthető a kör-

nyezet iránti érdeklődés, felelősségvállalás.  

Alapvető fontossággal jelenik meg a tantárgy céljai között az egészség megőrzése és az egés-

zséges életvitel összetevői közötti összefüggés felismerése, az egészséges életmód szokásai-

nak alakítása, valamint az egészséget károsító hatások tudatos kerülésére való nevelés. 

A tantárgy céljaiból következik, hogy szükségszerűen szervesen kötődik a hétköznapi élethez, 

s így erősen gyakorlatorientált. Nem ismereteket tanít meg a gyermekek számára, hanem a 

gyermekek saját tevékenységeinek tapasztalatai által készíti elő a fogalomalkotást. 

A tevékenységek végzése során szerzett élmények biztosítják a megismerés és felfedezés 

örömét, ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy folyamatos legyen a tanulók motivációja arra, hogy 

a természettudományok és a földrajz tárgykörébe tartozó problémákat minél mélyebben meg-

ismerhessék, megérthessék. 

A környezetismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az aláb-

bi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A megfigyelések algoritmusának követésével, összehasonlítások, 

csoportosítások végzésével, valamint a mérés és a kísérletezés algoritmusának megvalósításá-

val a tanuló aktív tanulási utat jár be, eközben fejlődnek megismerési képességei. Vizsgálatai-

nak eredményeit összeveti hipotéziseivel, ezzel fejlődik problémamegoldó, valamint mérlege-

lő gondolkodása. Tanulási stratégiákat használ fel: tapasztalatai rögzítéséhez egyszerű ábrá-

kat, grafikus szervezőket használ, készít. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló a megismerő tevékenységek során tapasztalatait 

lejegyzi vagy szóban megfogalmazza, így fejlődik azon készsége, hogy érthetően és pontosan 

fejezze ki gondolatait. Eközben törekszik a természettudományos szaknyelv pontos használa-

tára. A vizsgálatok végzésekor információkat gyűjt, rendszerez. A megfigyelés, összehasonlí-

tás, csoportosítás, mérés és kísérletezés során fejlődik a szöveges módon, a táblázattal és a 

grafikonokkal megadott információk megértésének képessége. 
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A digitális kompetenciák: A környezetismeret tanulása során a tanuló kiegészítő informáci-

ókat gyűjt digitális forrásokból, illetve tapasztalati úton szerzett ismeretei rögzítésére online 

feladatokat, alkalmazásokat használ. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az ismeretszerző módszerek elsajátítása köz-

ben fejlődik a tanuló problémamegoldó gondolkodása. A vizsgálatok, kísérletek végzése ösz-

tönzi őt, hogy kérdéseket tegyen fel, ok-okozati összefüggésekre jöjjön rá, következtetéseket 

vonjon le. Mivel a képességfejlesztés az egyes témák komplex feldolgozása közben valósul 

meg, fejlődik rendszerszemlélete. Kezdeti perceptuális tanulása mellett képessé válik a verbá-

lis tanulásra. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A környezetismeret tanulása cselekvő ta-

pasztalatszerzésre épül, melynek során a tanuló csoporttagként, társaival együtt végzi tevé-

kenységét. A gyakorlati feladatok végzésekor döntéseket hoz, időbeosztást készít. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

környezetismeret tanulása során a tanuló megismeri hazánk kulturális örökségének egyes 

elemeit. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A környezetismeret tanulása so-

rán végzett tevékenységekkel a tanuló képessé válik arra, hogy társaival együttműködjön. 

Megtanul a csoporton belül különböző szerepekben feladatot végezni és munkájáért felelős-

séget vállalni. 

A helyi tantárgyi tanterv áttekintése 

 

  

Évfolyam 
Heti órake-

ret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi tervezésű 

órakeret 

3. 1 36 34 2 

4. 1 36 34 2 
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Témakör 

 3. évfolyam 4. évfolyam 

Kerettanterv 

alapján órake-

ret a  

3-4. évfolyamra 

 

Kerettan-

tervi óra-

szám 

Helyi 

többlet-

óraszám 

Kerettan-

tervi óra-

szám 

Helyi 

többlet-

óraszám 

I. Megfigyelés, mérés 12 4 
 

+1 
8 

 

0 

1. Mérhető és mérhetetlen 

tulajdonságok 

 

 2  3  

2.Az élőlények  1 +1 3  

3. A környezet tényezői  1  2  

II. Az élettelen környezet 

kölcsönhatásai 
8 3 0 5  

1. Mágnesesség/ Csillagközi 

utazás 

 

 

 

1 
 

 

1 
 

2. A víz halmazállapotai és 

körforgása/Földi jelenségek 
 1  1  

3.  A különleges víz/ A 

mozgás 

 

 

 

1 
 

 

1 
 

4. Az állatok mozgása 
 

 

 

0 
 

 

1 
 

5. Az emberek mozgása  0  1  

III. Tájékozódás az időben 8 8 0 0 0 

1.   Mérd meg az időt!  2  0  

2.  Az égitestek  2  0  
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3.  Az emberi élet szakaszai  2  0  

4. Kalendárium  2  0  

IV. Tájékozódás térben 8 8 0 0 0 

1. Lakókörnyezeted  2  0  

2. Világtájak, térképek  2  0  

3. Csodás fővárosunk, Bu-

dapest 
 2  0  

4. Földön, vízen, levegőben  2  0  

V. Hazánk, Magyarország 6 0 0 6 +1 

1. Alföld  0  1 +1 

2. Kisalföld  0  1  

3. Nyugat- magyarországi- 

peremvidék 
 0  1  

4. Dunántúli- domb- és 

hegyvidék 
 0  1  

5. Dunántúli- középhegység  0  1  

6. Északi- középhegység  0  1  

VI. Életközösségek lakóhe-

lyünk környezetében 
20 9 0 11 +1 

1. Napérlelte gyümölcseink, 

zöldségeink 
 1  2  

2. Haszonnövények: gyü-

mölcsök, gyógy- és fűszer-

növények 

 1  1 +1 

3. Hogyan lesz a búzából 

kenyér? 
 2  0  

4. Háziállatok, haszonállat-

ok 
 2  2  

5.Vadon élő állatok/ Élet az 

erdőben 
 1  2  
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3. osztály 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

I. Megfigyelés, mérés 
Órakeret 

4+1 óra 

Előzetes tudás Mérőeszközök-, mértékegységek ismerete, külső-és belső tulajdonságok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonsá-

gokat; felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; adott 

szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigye-

léseket végez; adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összeha-

sonlít, csoportosít; időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; megfigyelései-

nek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, írásban 

rögzíti, megfogalmazza; figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamato-

kat; növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában 

rögzíti; méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegysé-

geket; algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, 

becsült és mért eredményeit összehasonlítja; az adott alkalmi vagy szabvány mérő-

eszközt megfelelően használja; a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi élet-

ben alkalmazza. 

 

1. Mérhető és mérhetetlen tulajdonságok 

 
2 óra 

Ismeretek, tanulási eredmé-

nyek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendszere-

zése adott szempont(ok) szerint. 

Az élettelen anyagok, tárgyak érzékelhető 

tulajdonságainak megfigyelése algoritmus 

alapján (szín, alak, nagyság, felületi minőség, 

Matematika: halmazok, 

csoportosítás, összeha-

sonlítás 

6. Élet a mezőn  1  2  

7. Élet a vízben, vízparton  1  2  

VII. Testünk, egészségünk 6 2 +1 4 0 

1.Élj egészségesen!  1  2  

2. Betegség, gyógyulás  1  1  

3. Kórházi gyógykezelések  0 +1 1  

összesen: 
 

68 

 

34 

 

2 

 

34 

 

2 
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összenyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, 

szag, hang), a tapasztalatok rögzítése. Az 

élettelen anyagok azonos és különböző tulaj-

donságainak megfigyelése, csoportosításuk 

különböző szempontok szerint: érzékelhető 

tulajdonságaik, anyaguk, halmazállapotuk, 

felhasználásuk. Élőlények és élettelen dolgok 

összehasonlítása, azonosságaik és különbsé-

geik megfigyelése, különös tekintettel az élet-

jelenségekre, életfeltételekre. A tapasztalatok 

megfogalmazása, rögzítése 

 

 

2. Az élőlények 1+1 óra 

Az élőlények külső- belső tulaj-

donságainak megállapítása, cso-

portosítása, A közvetlen környe-

zetben található élettelen anya-

gok és élőlények hosszúság jel-

legű tulajdonságainak (hosszú-

ság, magasság, szélesség) méré-

se. Űrtartalom mérése a közvet-

len környezetben található élet-

telen anyagokon és élőlényeken. 

A közvetlen környezetben talál-

ható élettelen anyagok és élőlé-

nyek tömegének mérése. 

 

A növényi részek összehasonlítása, csoporto-

sítása érzékelhető tulajdonságaik alapján. A 

haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése. Az állatok (emlősök – madarak 

– halak – rovarok – kétéltűek – hüllők) testré-

szeinek felismerése, megfigyelése a megfele-

lő algoritmus alapján. A testrészek szerepé-

nek megfigyelése az állat mozgásában, táp-

lálkozásában, életmódjában. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

ismeretterjesztő szöve-

gek 

Matematika: részekre 

bontás, csoportosítás 

 

 3. A környezet tényezői 1 óra 

A víz megjelenésének, tulajdon-

ságainak megfigyelése a külön-

böző halmazállapotokban. Pél-

dák keresése a víz halmazálla-

pot-változásaira a természetben. 

Az egyes halmazállapotok jel-

lemzőinek megfigyelése Űrtarta-

lom mérése a közvetlen környe-

zetben található élettelen anya-

gokon és élőlényeken. A közvet-

len környezetben található élet-

telen anyagok és élőlények tö-

megének mérése. A víz térfoga-

tának, hőmérsékletének mérése, 

az ezekhez szükséges eszközök, 

mértékegységek (deciliter, liter, 

A közvetlen környezet élettelen anyagai, kör-

nyezeti tényezői (levegő, víz, talaj), élőlényei. 

Az élettelen anyagok jellemző érzékelhető 

tulajdonságai (szín, alak, nagyság, felületi 

minőség, összenyomhatóság, tömeg, hőmér-

séklet, íz, szag, hang). Az élettelen környezeti 

tényezők jellemző érzékelhető tulajdonságai 

(szín, alak, nagyság, felületi minőség, össze-

nyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, 

hang) 

 

Vizuális kultúra: szín-

ismeret 

Technika és életvitel: 

anyagismeret 
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Celsius-fok) megismerése. A 

levegő hőmérsékletének mérése 

a különböző évszakokban, a 

csapadék hőmérsékletének mé-

rése. Időjárási napló készítése a 

különböző hónapokban, a mért 

adatok lejegyzése, rajz készítése. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellemzőit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 

– megnevezi az időjárás fő elemeit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdon-

ság, halmazállapot, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtarta-

lom, tömeg, idő 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

 

1. Mágnesesség 1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás iránytűvel: a Föld 

mágneses tere, a mágneses 

vonzás, taszítás. 

Vizsgálatok a mágnességgel kapcsolatban (von-

zás, taszítás, a kölcsönösség felismerése). Az 

iránytű működésének értelmezése. Annak meg-

értése, miért jelentett az iránytű feltalálása ha-

talmas segítséget a hajósoknak. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: kölcsönhatás-

okkal, felfedezésekkel 

kapcsolatos mítoszok, 

mondák, történetek 

Matematika: a tájéko-

zódást segítő viszo-

nyok megismerése 

2.   A víz halmazállapotai és körforgása 1 óra 
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Körfolyamat: a víz körforgal-

ma a természetben. 

A vízkörforgalom egyes lépésein keresztül a 

már ismert fizikai változások (párolgás, lecsa-

pódás) bemutatása, az ellentétes irányú folyama-

tok felismerése. 

A víztakarékosság, az édesvíz-készlet védelme 

fontosságának felismerése. 

Matematika: mérések, 

megfigyelések 

Magyar nyelv és 

irodalom: szóhaszná-

lat, szavak-, 

kifejezések  ér-

telmezése 

 

  

3.  A különleges víz 1 óra 

Keverékek és oldatok. 

Megfordítható (fagyás-

olvadás, oldódás-

kristályosítás) és nem megfor-

dítható folyamatok (égés). 

Sós víz, édesvíz.  

Az édesvízkészlet mennyisége 

a Földön a sós vízhez képest. 

 

Példák gyűjtése környezetünkből keverékekre és 

oldatokra. A sós víz fagyásának vizsgálatán ke-

resztül annak meglátása, miért fagy be nehezeb-

ben a tenger, mint az édesvíz. 

Hittan:  

a szenteltvíz 

fontossága, 

jelentőssége az egyház 

életében 

Matematika: meg-

figyelés, 

összehasonlítás 

Magyar nyelv és 

irodalom: fogalmak, 

definíciók értelmezése 

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, párol-

gás, lecsapódás, égés, ütközés); 

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató moz-

gás; 

– egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, párolgás, 

lecsapódás; 

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a megvizsgált éghe-

tő és éghetetlen anyagokat; 

– megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, 

fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Tájékozódás időben 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás idő, napszakok, évszakok, égitestek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

életkorának megfelelően eligazodik az időbeli relációkban, ismeri és hasz-

nálja az életkorának megfelelő időbeli relációs szókincset; naptárt használ, 

időintervallumokat számol, adott eseményeket időrend szerint sorba rendez-

ni; napirendet tervez a napszakok változásaihoz kapcsolva.  

 

1. Mérd meg az időt! 2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idő mérése, az idő kifejezé-

se a mindennapi kommuniká-

cióban. 

Az idő fogalmának megértése, az időegységek 

alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mé-

lyítése. Időmérő eszköz, napóra készítése, meg-

figyelése. Időmérő eszközök régen és ma. A 

helyes időbeosztás megismerése. Időmérő esz-

közök csoportosítása (pontosság, használható-

ság, esztétikum szerint). 

Matematika: idő mér-

tékegységei, átváltások 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hasonlatok, 

metaforák, szólásmon-

dások 

2.   AZ ÉGITESTEK 2 óra 

A Föld mozgásai.  

Föld, Nap, Hold, holdfázisok 

képének megismerése. 

A Föld, a Nap és a Hold kapcsolatának felismer-

tetése. Kapcsolat keresése a naptár elemei és a 

Föld mozgásai között. A Föld mozgásáról (for-

gás, Nap körüli keringés) elképzelés kialakítása 

modell alapján. Annak felismerése, hogy a Föl-

dön nem mindenütt egyszerre van nappal, illetve 

éjszaka. Az időzónák megsejtése. 

Kapcsolat keresése a naptár elemei és a Föld 

mozgásai között.  

Az egyes holdfázisok rajzolása, elhelyezése a 

naptárban, a ciklikus ritmus felismerése. Annak 

megsejtése, hogy a különböző időszámítási 

módszerek miatt eltérések adódhatnak. 

Technika és életvitel: 

modellkészítés 

Vizuális kultúra:az 

égitestek képi 

ábrázolása 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbeli 

elrendezése 

3.AZ EMBERI ÉLET SZAKASZAI 2 óra 

Emberi életszakaszok ismerete. 

Születés és halál. 

A gyermek születésével és 

fejlődésével kapcsolatos csalá-

di történetek megismerése.  

Az idő múlása jeleinek felismerése, szóbeli le-

írása az emberi egyedfejlődés egyes szakaszai-

ban. A születéssel, gyermekvárással, az elmú-

lással, az emberi életszakaszokkal kapcsolatos 

gyermeki elképzelések megbeszélése. 

Hittan:  

Jézus születése és 

halála körüli 

események 

Matematika: folyamat 

mozzanatainak időbeli 
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Családfakészítés. elrendezése 

Magyar nyelv- és 

irodalom: elődeink, 

őseink felkutatása, 

könyvtárhasználat,  

Technika: internetes 

kutatómunka 

 4. Kalendárium 2 óra 

Jeles napok, ünnepek kapcso-

lata a természet változásaival. 

Népszokások történetének 

megismerése. 

Zöld jeles napok ismerete. 

A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napja-

ink közötti kapcsolatok felismertetése. Kalendá-

rium készítése, jeles napok és természeti törté-

nések, népdalok, népköltések és versek, szép-

irodalmi részletek megjelenítésével.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

népszokások, 

hagyományok 

felelevenítése, ezek 

időpontjai 

Matematika: rendsze-

rezés, időrendi sor-

renbe állítás 

Hittan: főünnepeink 

(Húsvét, Pünkösd, 

Karácsony) köréhez 

tartozó történetek a 

Bibliából 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

felismeri a napszakok, évszakok változásai, valamint a Föld mozgásai közötti összefüggéseket; 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, tapasz-

talatait rögzíti, és az adatokból következtetéseket von le; megismeri és modellezi a víz természetben meg-

tett útját, felismeri a folyamat ciklikus jellegét; megnevezi az ember életszakaszait; megfigyeli a növé-

nyek csírázásának és növekedésének feltételeit, ezekre vonatkozóan egyszerű kísérleteket végez; analóg 

és digitális óráról leolvassa a pontos időt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

évszak, életkor, életszakasz, körforgás, Föld forgása, Föld keringése, naptár, hó-

nap, nap, napszak, szaporodás, fejlődés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Tájékozódás térben 

Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– 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, tele-

pülések, útvonalak, államhatárok. 

 

1. Lakókörnyezeted 2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A települések infrastruktúra 

rendszere: nagyváros, város, 

falu, tanya. Külváros, kertvá-

ros, belváros.  

Lakóhelyünk, lakókörnyeze-

tünk néhány főbb természeti és 

kulturális nevezetessége. A 

lakóhely történetének néhány 

fontosabb eseménye és termé-

szeti környezete. 

A helyi azonosságtudat megalapozása, alakítása. 

A lakókörnyezettel kapcsolatos pozitív attitűd 

megalapozása. A lakóhelyek csoportosítása 

szerkezet, földrajzi elhelyezkedés alapján, konk-

rét példák besorolása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: helytörténeti 

történetek, nevezetes-

ségek 

2. Világtájak, térképek 2 óra 

Térképhasználat, tájékozódás 

iránytű segítségével. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. A térképhasz-

nálat előkészítése. A fő világtájak megnevezése, 

elhelyezése a térképen. Az égtájak azonosítása a 

közvetlen környezetben. 

Vizuális kultúra: nem-

zeti szimbólumaink, 

illetve az egyes tájegy-

ségekhez köthető jel-

képek. 

Ének-zene: Magyaror-

szághoz, illetve az 

egyes nagy tájegysé-

gekhez vagy a lakó-

helyhez köthető nép-

dalok, zeneművek. 

 3.  Csodás fővárosunk, Budapest 2 óra 

A magyar nagyvárosok főbb 

természeti és kulturális neveze-

tességei. Külváros, kertváros, 

belváros. Vonzáskörzet. 

Hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megala-

pozása. Egy tájegységgel kapcsolatban kutató-

munka elvégzése: képek, történetek keresése. 

Néhány jellegzetes magyar nevezetesség meg-

ismerése képeken, multimédián keresztül. 

Matematika: Tájéko-

zódás a síkban. Távol-

ságok, nagyságrendek 

becslése, megnevezé-

se, mérése. 
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Magyar nyelv és iro-

dalom: Magyarország 

értékeinek, illetve a 

lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése 

a szépirodalomban. 

 

4. Földön, vízen, levegőben 2 óra 

Hogyan tervezhetünk meg egy 

utazást? 

Közlekedési eszközök. Tö-

megközlekedés.  

A vízi, szárazföldi és légi köz-

lekedési eszközök. 

A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése, a 

térbeli tájékozódás fejlesztése. Utazás tervezése 

a lakóhely és valamely nevezetes helység kö-

zött, térkép segítségével: látnivalók felsorolása, 

a távolság és időtartam becslése. Menetrendek, 

térképek, Internet, útikönyv használatának gya-

korlása. A tömegközlekedési rendszer jelentősé-

gének, környezeti hatásainak elemzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés, 

utazás, közlekedési 

eszközök. 

 

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; 

– felismeri lakóhelyének jellegzetes felszínformáit; 

domborzati térképen felismeri a felszínformák és vizek jelölését 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, térképvázlat, térkép, domborzati térkép, közigazga-

tási térkép, autóstérkép, turistatérkép, felszínforma 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
erdő-, mező-rét, víz-vízpart fogalmak ismerete, életfeltételek, tápanyagok, táplá-

lék, évszakok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– 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. 

 

1. Napérlelte gyümölcseink, zöldségeink 1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Zöldségek, gyümölcsök.  

A növény részei (gyökér, szár, 

levél, virág, termés). A mag. 

Ehető növényi részek. 

Életszakaszok, csírázás, fejlő-

dés, növekedés, öregedés. 

A virág részeinek megnevezé-

se. 

Lebomlás, komposztálás, rot-

hadás. 

Naptár készítése az idényzöldségekről és idény-

gyümölcsökről. 

Növény fejlődésének megfigyelése.  

A megfigyelt élőhelyen talált növények csopor-

tosítása aszerint, mely életszakaszban voltak. 

Példák keresése magra, termésre. 

A növényi életszakaszok: a csírázás, a fejlődés, 

a növekedés feltételeinek felismerése. 

Lebomlás vizsgálata. A komposztálás szerepé-

nek felismerése. Szerves hulladékok csoportosí-

tása a komposztálhatóság szerint. 

Technika: vágás, té-

pés, ragasztás, hajtoga-

tás 

Vizuális kultúra: zöld-

ség-

gyümölcscsendéletek 

megjelenítése 

Ének-zene: növények-

kel kapcsolatos dalok 

Magyar nyelv- és iro-

dalom: élőlényekkel 

kapcsolatos versek, 

mondókák, mesék 

2. Haszonnövények: gyümölcsök, gyógy- és fűszernövények 1 óra 

Haszonnövények: alma, 

meggy, szőlő.  

Gyógy- és fűszernövények: 

galagonya, szeder, menta. 

Gyógy- és fűszernövények és hatásuk gyógytea-

készítés. A felépítés és működés kapcsolatában 

az élőlények csoportosítása, a haszonnövények 

fogyasztható részeinek megnevezése.  

A természetben rejlő értékek felismertetése. 

Technika: gyógyteák 

készítése, kóstolása, 

gyógynövények 

préselése, szárítása 

Vizuális kultúra: 

gyógynövényekből 

készült kép készítése 

Magyar nyelv- és 

irodalom: versek, is-

meretterjesztő szöveg-

ek 

Ének-zene: 

növényekkel kapcsola-

tos dalok 

3. Hogyan lesz a búzából kenyér? 2 óra 

Kenyérsütés: búza, liszt és 

kenyér példáján a nyersanyag, 

termék, késztermék fogalma, a 

rostálás, a szitálás, az őrlés, a 

kelesztés és a dagasztás folya-

mata, az üzletekben kapható 

kenyerek és az adalékok szere-

pe, kenyérsütés házilag, kap-

csolódás az új kenyér ünnepé-

hez, a kenyérrel kapcsolatos 

Haszonnövények felhasználása a búza növényen 

keresztül. Az üzletekben kapható kenyerek és 

kenyérsütés házi módszerének ismerete. Példák 

gyűjtése kenyérfajtákra, összehasonlításuk kü-

lönböző szempontok szerint. A kenyérsütés pél-

dáján a természet tiszteletének felismerése a 

hagyományos életmód egyszerű cselekvéseiben. 

Hittan:  

kalács és 

kenyérszentelés 

ünnepe 

Technika: kenyértészta 

elkészítése 

(alapanyagok, 

dagasztás, kelesztés, 

sütés) 

Magyar nyelv- és 
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hagyományok. irodalom: kenyérrel 

kapcsolatos hasonla-

tok, szólás-mondások, 

mesék, mondák, 

műalkotások 

 4. Háziállatok, haszonállatok 2 óra 

Leggyakoribb háziállatok, ha-

szonállatok hazai vadon élő 

állatok felismerése. Haszonál-

latok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, rac-

ka, juh- bárány. 

Az állatok testfelépítése és életmódjának össze-

függései, csoportosításuk élőhely szerint. 

Az ember és az állatok kapcsolatának felismer-

tetése. Példaállatok csoportosítása a tanult cso-

portok szerint (háziállat, haszonállat, vadon élő 

állat, illetve ízeltlábúak, halak, madarak, emlő-

sök). 

Magyar nyelv- és 

irodalom: állatokkal 

kapcsolatos mesék, 

szólások-mondások 

Technika: origami 

állatok 

Vizuális kultúra: 

árnyrajzok, baromfiu-

dvar rajzolása 

Ének-zene: állatokkal 

kapcsolatos dalok, 

zeneművek 

Hittan: bárány- Húsvét 

 5.Vadon élő állatok/ Élet az erdőben 1 óra 

Vadon élő állatok felismerése, 

életmódjuk ismerete. 

Hazai vadon élő állatok: ká-

rász, csuka, nemes kócsag, 

fehér gólya.  

 

Az állatok testfelépítése és életmódjának össze-

függései, csoportosításuk élőhely szerint. 

Az ember és az állatok kapcsolatának felismer-

tetése. Példaállatok csoportosítása a tanult cso-

portok szerint (háziállat, haszonállat, vadon élő 

állat, illetve ízeltlábúak, halak, madarak, emlő-

sök). 

Példák keresése arra, hogyan védhetjük meg a 

vadon élő állatokat, ill. hogyan tarthatunk ha-

szonállatokat. 

Matematika: 

csoportosítás, 

összehasonlítás, 

rendszerezés 

Magyar nyelv- és 

irodalom: állatokkal 

kapcsolatos mesék, 

szólások-mondások 

Technika: hajtogatás 

Vizuális kultúra: álla-

tok rajzolása, festése, 

mozaikképek 

 6. Élet a mezőn 1 óra 

Hazai vadon élő állatok, növé-

nyek (rókalepke, májusi csere-

bogár, kárász, csuka, seregély, 

feketerigó, mezei pocok, őz, 

A környezet- és természetvédelem szerepének 

felismertetése. Az ember-természet kapcsolat 

mint rendszer értelmezése konkrét példán ke-

resztül. 

Matematika: 

csoportosítás, 

összehasonlítás, 

rendszerezés 
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róka, tartós szegfű). 

Szaporodás: pete, tojás, ele-

venszülő. 

 

Magyar nyelv- és 

irodalom: állatokkal 

kapcsolatos mesék, 

szólások-mondások 

Technika: hajtogatás 

Vizuális kultúra: álla-

tok rajzolása, festése, 

mozaikképek 

 7. Élet a vízben, vízparton 1 óra 

A lakóhely hagyományai (pl.: 

Lázár-tó) 

A gazdálkodó ember természe-

ti és épített környezetének köl-

csönhatása az ártéri fokgazdál-

kodás példáján. 

A folyószabályozás hatása és a 

vizek védelme. 

Példák keresése arra, hogyan látták el az ártéri 

gazdálkodásból élők táplálékigényüket (növé-

nyek, tenyésztett állatok, halászat, vadászat), 

hogyan készítették és tartósították ételeiket, mi-

lyen használati tárgyakat és milyen nyersanyag-

okból készítettek, hogyan ügyeltek arra, hogy a 

megújuló természet hosszú távon is biztosítsa 

igényeiket. 

Magyar nyelv- és 

irodalom: 

többjelentésű szavak 

Ének-zene: népdalok 

Vizuális kultúra: 

népművészet, képek a 

vízről 

Hittan: a természet 

tisztelete, a 

hagyományok je-

lentősége 

Technika: 

élelmiszertartósítás 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket (pl. ter-

mészetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert – zöldséges, 

gyümölcsöskert esetében); 

– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközösségekhez kap-

csolódó kifejezéseket;  

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető növények és 

állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi azokat; 

– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kapcsolatát; 

– 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; 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, 

életmód, környezeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc, táplálékhá-

lózat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
VII. Testünk, egészségünk 

Órakeret 

2+1 óra 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi 

szervezet egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azo-

kat igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, 

milyen hatással van a környezet az egészségére. 

 

1. Élj egészségesen! 1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egészséges életmód ismere-

te: egészséges táplálkozás, 

aktív és passzív pihenés, meg-

felelő öltözködés, személyes 

higiéné, rendszeres testmoz-

gás, lelki egészség. 

Az egészség védelmét szolgáló emberi szokások 

megismerése. Az egészségünket károsító és vé-

dő szokások csoportosítása. Példák gyűjtése az 

aktív és passzív pihenésre. 

Az egészséges életmód szerepének felismerése. 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás 

szerepe, stresszoldás. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, (az 

egészséggel és beteg-

séggel kapcsolatban).  

Hittan: imádságok 

 

 

2. Betegség, gyógyulás 1 óra 

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz mérése. 

A betegség okai: fertőzés, 

örökletes betegség, életmód. 

A betegségtünetek felismerésének gyakorlása 

esettanulmányokon keresztül. 

A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás 

szerepe, stresszoldás. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, (az 
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egészséggel és beteg-

séggel kapcsolatban).  

Hittan: imádságok a 

betegekért 

 

 

3. Kórházi gyógykezelések +1 óra 

A gyógyítás. A körzeti orvos 

és a kórház feladatai. A gyógy-

szertár. A védőoltások szerepe. 

Baleset: megelőzés, segélyké-

rés, a mentők értesítése. A 

mentők munkája. 

A gyógyítók munkájának elismerése, tisztelete. 

Az egyes egészségügyi intézmények használa-

tának megismerése. 

A megelőzés szerepének felismerése. A mentők 

munkájának értékelése, tisztelete. Teendők, se-

gítségkérés módjainak megismerése baleset ese-

tén. 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testmozgás 

szerepe, stresszoldás. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hasonlatok, 

szólásmondások, 

közmondások, (az 

egészséggel és beteg-

séggel kapcsolatban) 

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 megelőzésének alapve-

tő módjait. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, 

egészségvédelem, egészségvédő szokások 

 

 

4. osztály 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

I. Megfigyelés, mérés 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Mérőeszközök-, mértékegységek ismerete, külső-és belső tulajdonságok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Felismeri az élőlényeken, élettelen anyagokon az érzékelhető és mérhető tulajdonsá-

gokat; felismeri, megnevezi és megfigyeli az életfeltételeket, életjelenségeket; adott 

szempontok alapján algoritmus szerint élettelen anyagokon és élőlényeken megfigye-

léseket végez; adott szempontok alapján élettelen anyagokat és élőlényeket összeha-
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sonlít, csoportosít; időjárási megfigyeléseket tesz, méréseket végez; megfigyelései-

nek, összehasonlításainak és csoportosításainak tapasztalatait szóban, rajzban, írásban 

rögzíti, megfogalmazza; figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó folyamato-

kat; növényt ültet és gondoz, megfigyeli a fejlődését, tapasztalatait rajzos formában 

rögzíti; méréshez megválasztja az alkalmi vagy szabvány mérőeszközt, mértékegysé-

geket; algoritmus szerint, előzetes viszonyítás, majd becslés után méréseket végez, 

becsült és mért eredményeit összehasonlítja; az adott alkalmi vagy szabvány mérő-

eszközt megfelelően használja; a méréseket és azok tapasztalatait a mindennapi élet-

ben alkalmazza. 

 

1. Mérhető és mérhetetlen tulajdonságok 

 
3 óra 

Ismeretek, tanulási eredmé-

nyek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek elrendezése, rendsze-

rezése adott szempont(ok) 

szerint. 

Az élettelen anyagok, tárgyak érzékelhe-

tő tulajdonságainak megfigyelése algo-

ritmus alapján (szín, alak, nagyság, felü-

leti minőség, összenyomhatóság, tömeg, 

hőmérséklet, íz, szag, hang), a tapaszta-

latok rögzítése. Az élettelen anyagok 

azonos és különböző tulajdonságainak 

megfigyelése, csoportosításuk különböző 

szempontok szerint: érzékelhető tulaj-

donságaik, anyaguk, halmazállapotuk, 

felhasználásuk. Élőlények és élettelen 

dolgok összehasonlítása, azonosságaik és 

különbségeik megfigyelése, különös te-

kintettel az életjelenségekre, életfeltéte-

lekre. A tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése 

 

 

Matematika: halmazok, cso-

portosítás, összehasonlítás 

2.Az élőlények 3 óra 

Az élőlények külső- belső tu-

lajdonságainak megállapítása, 

csoportosítása, A közvetlen 

környezetben található élette-

len anyagok és élőlények 

hosszúság jellegű tulajdonsá-

gainak (hosszúság, magasság, 

szélesség) mérése. Űrtartalom 

mérése a közvetlen környezet-

ben található élettelen anyago-

A növényi részek összehasonlítása, cso-

portosítása érzékelhető tulajdonságaik 

alapján. A haszonnövények fogyasztható 

részeinek megnevezése. Az állatok (em-

lősök – madarak – halak – rovarok – 

kétéltűek – hüllők) testrészeinek felisme-

rése, megfigyelése a megfelelő algorit-

mus alapján. A testrészek szerepének 

megfigyelése az állat mozgásában, táp-

Magyar nyelv és irodalom:  

ismeretterjesztő szövegek 

Matematika: részekre bontás, 

csoportosítás 
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kon és élőlényeken. A közvet-

len környezetben található 

élettelen anyagok és élőlények 

tömegének mérése. 

 

lálkozásában, életmódjában. 

 

 3. A környezet tényezői 2 óra 

A víz megjelenésének, tulaj-

donságainak megfigyelése a 

különböző halmazállapotok-

ban. Példák keresése a víz 

halmazállapot-változásaira a 

természetben. Az egyes hal-

mazállapotok jellemzőinek 

megfigyelése Űrtartalom mé-

rése a közvetlen környezetben 

található élettelen anyagokon 

és élőlényeken. A közvetlen 

környezetben található élette-

len anyagok és élőlények tö-

megének mérése. A víz térfo-

gatának, hőmérsékletének mé-

rése, az ezekhez szükséges 

eszközök, mértékegységek 

(deciliter, liter, Celsius-fok) 

megismerése. A levegő hő-

mérsékletének mérése a kü-

lönböző évszakokban, a csa-

padék hőmérsékletének méré-

se. Időjárási napló készítése a 

különböző hónapokban, a mért 

adatok lejegyzése, rajz készí-

tése. 

 

A közvetlen környezet élettelen anyagai, 

környezeti tényezői (levegő, víz, talaj), 

élőlényei. Az élettelen anyagok jellemző 

érzékelhető tulajdonságai (szín, alak, 

nagyság, felületi minőség, összenyomha-

tóság, tömeg, hőmérséklet, íz, szag, 

hang). Az élettelen környezeti tényezők 

jellemző érzékelhető tulajdonságai (szín, 

alak, nagyság, felületi minőség, össze-

nyomhatóság, tömeg, hőmérséklet, íz, 

szag, hang) 

 

Vizuális kultúra: színismeret 

Technika és életvitel: anyag-

ismeret 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja az anyagok halmazállapotát, megnevezi és összehasonlítja azok alapvető jellemzőit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét növény választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a növényi részek szerepe a növény életében; 

– megnevezi az időjárás fő elemeit; 

– felismeri, megnevezi és megfigyeli egy konkrét állat választott részeit, algoritmus alapján a részek 

tulajdonságait. Megfogalmazza, mi a megismert rész szerepe az állat életében; 

– felismeri az élettelen anyagokon és az élőlényeken a mérhető tulajdonságokat.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

élő, élettelen, növény, állat, ember, érzékszerv, érzékeléstípus, érzékelhető tulajdon-

ság, halmazállapot, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtarta-

lom, tömeg, idő 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– tanítói segítséggel egyszerű kísérleteket végez; 

– a vizsgálatok tapasztalatait megfogalmazza, rajzban, írásban rögzíti; 

– a kísérletek tapasztalatait a mindennapi életben alkalmazza; 

– feladatvégzés során társaival együttműködik. 

 

1. CSILLAGKÖZI UTAZÁS 1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A távcső mint a távoli objek-

tumok megfigyelésének esz-

köze. 

A távcső működése, haszná-

lati lehetőségei a mindennapi 

életben. 

Tájékozódás csillagképek 

alapján. 

 

A tudomány és technika fejlődésének fel-

ismertetése példák alapján, a találmányok 

jelentőségének meglátása a távcső példá-

ján. 

A távcső működésének, szerkezetének 

vizsgálata. A távcső felfedezésének törté-

nete konkrét példák alapján. 

Annak megértése konkrét példák alapján, 

miért jelentett a távcső felfedezése hatal-

mas mérföldkövet a tudomány fejlődésé-

ben. 

Képek keresése, közös bemutató készítése: 

az égitestek szépségének meglátása. Rajz 

készítése szabadon választott csillagképről, 

a csillagkép nevével kapcsolatos gyűjtő-

munka végzése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

felfedezésekkel kapcsolatos 

mítoszok, mondák, történetek 

Matematika: a tájékozódást 

segítő viszonyok megismeré-

se 

2. Földi jelenségek 1óra 

Miért színes a szivárvány? 

Van-e hang a Holdon? Pél-

dák hang- és fényjelenségek-

re. Példák természetes és 

mesterséges fényforrásra, 

fénytörésre. 

Hang- és fényjelenségek tanulmányozása. 

A tudomány, technika, kultúra szempontjá-

ból az egyes jelenségek gyakorlati alkal-

mazásának megismerése. Konkrét jelensé-

gek (rezgő húrok, megütött vizespohár, 

rezgő vonalzó stb.) vizsgálatán keresztül 

annak megtapasztalása, hogy a hangot a 

levegő rezgésén keresztül érzékeljük. Fény-

törés és -szóródás vizsgálatán keresztül 

annak felismerése, hogy a fehér fény kü-

lönböző színek keveréke. 

Matematika: mérések, 

megfigyelések 

Magyar nyelv és irodalom: 

szóhasználat, szavak-, 

kifejezések  értelmezése 

 

3.  A mozgás 1 óra 
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A mozgásfajták megkülön-

böztetése (egyenletes és 

gyorsuló mozgás, ütközés). 

A mozgásjelenségek tanulmányozása során 

az állandóság és változás és kapcsolatuk 

felismertetése. 

Mozgásjelenségek vizsgálata játékos kísér-

leteken keresztül: kérdések megfogalmazá-

sa a mozgások jellemzőivel kapcsolatban. 

A jelenségek megfigyelése az állandóság és 

a változás szempontjából, a változások 

megfigyelése, adott szempontú besorolása 

(a mozgás gyorsasága, iránya). 

Testnevelés és sport 

 4. Az állatok mozgása 1 óra 

Halak, madarak, emlősök 

mozgásának leírása: testfel-

építés, alkalmazkodás a kör-

nyezethez.  

Miért vágtat sebesen a pari-

pa? 

A ló leírása: testfelépítés, 

életmód, alkalmazkodás a 

környezethez. 

A ló mozgása: ügetés, po-

roszkálás, vágta. 

 

A felépítés és működés kapcsolatának be-

láttatása a ló testfelépítésének és mozgásá-

nak példáján. 

A kapcsolat felismerése az állatok testfel-

építése és mozgása között. Példák gyűjtése 

mozgással kapcsolatos rekordokra. 

A kapcsolat felismerése a ló testfelépítése 

és életmódja, illetve természetes környeze-

te között. Annak magyarázata, miért elter-

jedt haszonállat a ló: példák keresése a ló 

és az ember kapcsolatára. 

A ló mozgásának megfigyelése és a külön-

böző mozgásformáinak összehasonlítása. 

Testnevelés és sport 

 5. Az ember mozgása 1 óra 

Kiből lesz jó rövidtávfutó? 

És jó hosszútávfutó?  

Hogyan fejleszthetjük moz-

gásunkat? 

A csontok, izmok, ízületek 

szerepe: hajlékonyság, erő, 

rugalmasság, gyorsaság, 

ügyesség. 

Az edzés és a bemelegítés. A 

testalkatnak, testi adottsá-

goknak megfelelő mozgás-

formák. A tánc mint mozgás. 

Az ember megismerése és egészsége szem-

pontjából a mozgás szerepének felismerte-

tése az egészségmegőrzésben, a mozgás-

szervrendszer működésének alapvető meg-

értetése. 

A rendszeres testmozgás jelentőségének 

felismerése. Esettanulmányok, példák fel-

dolgozása arról, hogy a rendszeres test-

mozgás hogyan fejleszti az akaraterőt, álló-

képességet, ügyességet. A bemelegítés fon-

tosságának, az edzésmunka során a fokoza-

tosság elvének belátása. Lehetőségek kere-

sése a lakóhelyen a rendszeres testmozgás 

gyakorlására. Példák keresése arra, hogy 

Testnevelés és sport 
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A mozgás mint aktív pihené-

si forma. 

A mozgásszegény életmód 

veszélyei. 

melyik sportág melyik testrész izomzatát 

fejleszti. 

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, párol-

gás, lecsapódás, égés, ütközés); 

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató moz-

gás; 

– egyszerű kísérletek során megfigyeli a halmazállapot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, párolgás, 

lecsapódás; 

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerű kísérleteket végez. Csoportosítja a megvizsgált éghe-

tő és éghetetlen anyagokat; 

– megfogalmazza a tűz és az égés szerepét az ember életében.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szilárd – folyékony – légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, 

fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Hazánk, Magyarország 

Órakeret 

6+1 óra 

Előzetes tudás Fő- és mellékvilágtájak, térképismeret 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– 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, telepü-

lések, útvonalak, államhatárok; 

– megkülönböztet néhány térképfajtát: domborzati, közigazgatási, turista-, au-

tós. 

 

1. Alföld 1+1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország nagy tájegy-

ségei. 

Lakóhelyünk, lakókörnyeze-

tünk és hazánk néhány főbb 

természeti és kulturális neve-

A nagy tájegységek felismerése Magyaror-

szág térképén. Irányok, távolságok leolva-

sása. 

A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra 

Matematika: Tájékozódás a 

síkban. 

Távolságok, nagyságrendek 

becslése, megnevezése, mé-
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zetessége. A lakóhely törté-

netének néhány fontosabb 

eseménye és természeti kör-

nyezete. 

Magyarország nemzeti park-

jainak felsorolása. 

A lakóhely közelében levő 

nemzeti parkról szerzett is-

meretek elsajátítása. 

rendszerében. Konkrét példák besorolása. 

Az Alfölddel kapcsolatban kutatómunka 

elvégzése: képek, történetek keresése. 

Térképmásolás. Saját település megtalálása 

Magyarország térképén. Néhány jellegzetes 

magyar nevezetesség megismerése képe-

ken, multimédián keresztül. Közös bemuta-

tó készítése a lakóhely kulturális és termé-

szeti értékeiről. A természeti és mestersé-

ges fogalompár alkalmazása a lakóhely 

értékeinek leírásában.  

A lakóhely közelében levő nemzeti park 

megismerése kutatómunkán keresztül. 

rése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Magyarország értékeinek, 

illetve a lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése a szép-

irodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti 

szimbólumaink, illetve az 

egyes tájegységekhez köthető 

jelképek. 

Ének-zene: Magyarország-

hoz, illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a lakó-

helyhez köthető népdalok, 

zeneművek. 

2. Kisalföld 1 óra 

Magyarország nagy tájegy-

ségei. 

Hazánk néhány főbb termé-

szeti és kulturális nevezetes-

sége.  

Magyarország nemzeti park-

jainak felsorolása. 

 

A nagy tájegységek felismerése Magyaror-

szág térképén. Irányok, távolságok leolva-

sása. 

Az Kisalfölddel kapcsolatban kutatómunka 

elvégzése: képek, történetek keresése. 

Térképmásolás.  

 

Matematika: Tájékozódás a 

síkban. 

Távolságok, nagyságrendek 

becslése, megnevezése, mé-

rése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Magyarország értékeinek, 

illetve a lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése a szép-

irodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti 

szimbólumaink, illetve az 

egyes tájegységekhez köthető 

jelképek. 

Ének-zene: Magyarország-

hoz, illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a lakó-

helyhez köthető népdalok, 

zeneművek. 

3. Nyugat- magyarországi- peremvidék 1 óra 

Magyarország nagy tájegy-

ségei. 

A nagy tájegységek felismerése Magyaror-

szág térképén. Irányok, távolságok leolva-

Matematika: Tájékozódás a 

síkban. 
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Hazánk néhány főbb termé-

szeti és kulturális nevezetes-

sége. 

Magyarország nemzeti park-

jainak felsorolása. 

 

sása. 

A Nyugat- magyarországi- peremvidékkel 

kapcsolatban kutatómunka elvégzése: ké-

pek, történetek keresése. 

Térképmásolás.  

 

Távolságok, nagyságrendek 

becslése, megnevezése, mé-

rése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Magyarország értékeinek, 

illetve a lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése a szép-

irodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti 

szimbólumaink, illetve az 

egyes tájegységekhez köthető 

jelképek. 

Ének-zene: Magyarország-

hoz, illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a lakó-

helyhez köthető népdalok, 

zeneművek. 

 4. Dunántúli- domb- és hegyvidék 1 óra 

Magyarország nagy tájegy-

ségei. 

Hazánk néhány főbb termé-

szeti és kulturális nevezetes-

sége.  

Magyarország nemzeti park-

jainak felsorolása. 

 

A nagy tájegységek felismerése Magyaror-

szág térképén. Irányok, távolságok leolva-

sása. 

A Dunántúli- domb- és hegyvidékkel  kap-

csolatban kutatómunka elvégzése: képek, 

történetek keresése. 

Térképmásolás.  

 

Matematika: Tájékozódás a 

síkban. 

Távolságok, nagyságrendek 

becslése, megnevezése, mé-

rése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Magyarország értékeinek, 

illetve a lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése a szép-

irodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti 

szimbólumaink, illetve az 

egyes tájegységekhez köthető 

jelképek. 

Ének-zene: Magyarország-

hoz, illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a lakó-

helyhez köthető népdalok, 

zeneművek. 

 5. Dunántúli- középhegység 1 óra 
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Magyarország nagy tájegy-

ségei. 

Hazánk néhány főbb termé-

szeti és kulturális nevezetes-

sége.  

Magyarország nemzeti park-

jainak felsorolása. 

 

A nagy tájegységek felismerése Magyaror-

szág térképén. Irányok, távolságok leolva-

sása. 

A Dunántúli- középhegységgel kapcsolat-

ban kutatómunka elvégzése: képek, törté-

netek keresése. 

Térképmásolás.  

 

Matematika: Tájékozódás a 

síkban. 

Távolságok, nagyságrendek 

becslése, megnevezése, mé-

rése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Magyarország értékeinek, 

illetve a lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése a szép-

irodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti 

szimbólumaink, illetve az 

egyes tájegységekhez köthető 

jelképek. 

Ének-zene: Magyarország-

hoz, illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a lakó-

helyhez köthető népdalok, 

zeneművek. 

 6. Északi- középhegység 1 óra 

Magyarország nagy tájegy-

ségei. 

Magyarország nemzeti park-

jainak felsorolása. 

 

A nagy tájegységek felismerése Magyaror-

szág térképén. Irányok, távolságok leolva-

sása. 

Az Északi- középhegységgel kapcsolatban 

kutatómunka elvégzése: képek, történetek 

keresése. 

Térképmásolás.  Néhány jellegzetes ma-

gyar nevezetesség megismerése képeken, 

multimédián keresztül. A természeti és 

mesterséges fogalompár alkalmazása a la-

kóhely értékeinek leírásában.  

Az Északi- középhegység közelében levő 

nemzeti park megismerése kutatómunkán 

keresztül. 

Matematika: Tájékozódás a 

síkban. 

Távolságok, nagyságrendek 

becslése, megnevezése, mé-

rése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Magyarország értékeinek, 

illetve a lakóhelyhez köthető 

értékek megjelenítése a szép-

irodalomban. 

Vizuális kultúra: nemzeti 

szimbólumaink, illetve az 

egyes tájegységekhez köthető 

jelképek. 

Ének-zene: Magyarország-

hoz, illetve az egyes nagy 

tájegységekhez vagy a lakó-

helyhez köthető népdalok, 
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zeneművek. 

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, hegység, 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, megyeszék-

helyét, környezetének nagyobb településeit, hazánk fővárosát, és ezeket megtalálja a térképen is. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

térkép, domborzati térkép, közigazgatási térkép, felszínforma, megye, megyeszék-

hely, település, főváros 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

Órakeret 

11+1 óra 

Előzetes tudás 
erdő-, mező-rét, víz-vízpart fogalmak ismerete, életfeltételek, tápanyagok, táplá-

lék, évszakok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– 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. 

 

1. Napérlelte gyümölcseink, zöldségeink 2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zöldségek, gyümölcsök.  

A növény részei (gyökér, 

szár, levél, virág, termés). A 

mag. Ehető növényi részek. 

Életszakaszok, csírázás, fej-

lődés, növekedés, öregedés. 

A virág részeinek megneve-

zése. 

Lebomlás, komposztálás, 

rothadás. 

Naptár készítése az idényzöldségekről és 

idénygyümölcsökről. 

Növény fejlődésének megfigyelése.  

A megfigyelt élőhelyen talált növények 

csoportosítása aszerint, mely életszakasz-

ban voltak. 

Példák keresése magra, termésre. 

A növényi életszakaszok: a csírázás, a fej-

lődés, a növekedés feltételeinek felismeré-

se. 

Lebomlás vizsgálata. A komposztálás sze-

repének felismerése. Szerves hulladékok 

csoportosítása a komposztálhatóság szerint. 

Technika: vágás, tépés, ra-

gasztás, hajtogatás 

Vizuális kultúra: zöldség-

gyümölcscsendéletek megje-

lenítése 

Ének-zene: növényekkel 

kapcsolatos dalok 

Magyar nyelv- és irodalom: 

élőlényekkel kapcsolatos 

versek, mondókák, mesék 
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2. Haszonnövények: gyümölcsök, gyógy- és fűszernövények 1+1 óra 

Haszonnövények: alma, 

meggy, szőlő.  

Gyógy- és fűszernövények: 

galagonya, szeder, menta. 

Gyógy- és fűszernövények és hatásuk 

gyógyteakészítés. A felépítés és működés 

kapcsolatában az élőlények csoportosítása, 

a haszonnövények fogyasztható részeinek 

megnevezése.  

A természetben rejlő értékek felismerteté-

se. 

Technika: gyógyteák 

készítése, kóstolása, 

gyógynövények préselése, 

szárítása 

Vizuális kultúra: 

gyógynövényekből készült 

kép készítése 

Magyar nyelv- és irodalom: 

versek, ismeretterjesztő 

szövegek 

Ének-zene: növényekkel 

kapcsolatos dalok 

 3. Háziállatok, haszonállatok 2 óra 

Leggyakoribb háziállatok, 

haszonállatok hazai vadon 

élő állatok felismerése. Ha-

szonállatok: mézelő méh, 

szürkemarha, mangalica, 

racka, bárány-juh. 

Az állatok testfelépítése és életmódjának 

összefüggései, csoportosításuk élőhely sze-

rint. 

Az ember és az állatok kapcsolatának fel-

ismertetése. Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint (háziállat, haszon-

állat, vadon élő állat, illetve ízeltlábúak, 

halak, madarak, emlősök). 

Magyar nyelv- és irodalom: 

állatokkal kapcsolatos mesék, 

szólások-mondások 

Technika: origami állatok 

Vizuális kultúra: árnyrajzok, 

baromfiudvar rajzolása 

Ének-zene: állatokkal 

kapcsolatos dalok, ze-

neművek 

Hittan: bárány-Húsvét 

 5.Vadon élő állatok/ Élet az erdőben 2 óra 

Vadon élő állatok felismeré-

se, életmódjuk ismerete. 

Hazai vadon élő állatok: ká-

rász, csuka, nemes kócsag, 

fehér gólya.  

 

Az állatok testfelépítése és életmódjának 

összefüggései, csoportosításuk élőhely sze-

rint. 

Az ember és az állatok kapcsolatának fel-

ismertetése. Példaállatok csoportosítása a 

tanult csoportok szerint (háziállat, haszon-

állat, vadon élő állat, illetve ízeltlábúak, 

halak, madarak, emlősök). 

Példák keresése arra, hogyan védhetjük 

meg a vadon élő állatokat, ill. hogyan tart-

hatunk haszonállatokat. 

Matematika: csoportosítás, 

összehasonlítás, rendszerezés 

Magyar nyelv- és irodalom: 

állatokkal kapcsolatos mesék, 

szólások-mondások 

Technika: hajtogatás 

Vizuális kultúra: állatok raj-

zolása, festése, mozaikképek 

 6. Élet a mezőn 2 óra 
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Hazai vadon élő állatok , 

növények (rókalepke, májusi 

cserebogár, kárász, csuka, 

seregély, feketerigó, mezei 

pocok, őz, róka, tartós szeg-

fű). 

Szaporodás: pete, tojás, ele-

venszülő. 

 

A környezet- és természetvédelem szerepé-

nek felismertetése. Az ember-természet 

kapcsolat mint rendszer értelmezése konk-

rét példán keresztül. 

Matematika: csoportosítás, 

összehasonlítás, rendszerezés 

Magyar nyelv- és irodalom: 

állatokkal kapcsolatos mesék, 

szólások-mondások 

Technika: hajtogatás 

Vizuális kultúra: állatok raj-

zolása, festése, mozaikképek 

 7. Élet a vízben, vízparton 2 óra 

A lakóhely hagyományai 

(pl.: Lázár-tó) 

A gazdálkodó ember termé-

szeti és épített környezetének 

kölcsönhatása az ártéri fok-

gazdálkodás példáján. 

A folyószabályozás hatása és 

a vizek védelme. 

Példák keresése arra, hogyan látták el az 

ártéri gazdálkodásból élők táplálékigényü-

ket (növények, tenyésztett állatok, halászat, 

vadászat), hogyan készítették és tartósítot-

ták ételeiket, milyen használati tárgyakat és 

milyen nyersanyagokból készítettek, ho-

gyan ügyeltek arra, hogy a megújuló ter-

mészet hosszú távon is biztosítsa igényei-

ket. 

Magyar nyelv- és irodalom: 

többjelentésű szavak 

Ének-zene: népdalok 

Vizuális kultúra: 

népművészet, képek a vízről 

Hittan: a természet tisztelete, 

a hagyományok jelentősége 

Technika: élelmiszertartósítás 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a lakóhelyéhez közeli életközösségek és az ott élő élőlények közötti különbségeket (pl. ter-

mészetes – mesterséges életközösség, erdő – mező, rét – víz, vízpart – park, díszkert – zöldséges, 

gyümölcsöskert esetében); 

– megnevezi a megismert életközösségekre jellemző élőlényeket, használja az életközösségekhez kap-

csolódó kifejezéseket;  

– algoritmus alapján megfigyeli és összehasonlítja a saját lakókörnyezetében fellelhető növények és 

állatok jellemzőit. A megfigyelt tulajdonságok alapján csoportokba rendezi azokat; 

– konkrét példán keresztül megfigyeli és felismeri az élőhely, életmód és testfelépítés kapcsolatát; 

– 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; 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

természetes és mesterséges életközösség, erdő, mező-rét, víz-vízpart, élőhely, 

életmód, környezeti igény, alkalmazkodás, testfelépítés, tápláléklánc, táplálékháló-
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zat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
VII. Testünk, egészségünk 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Testrészek, egészséges táplálkozás elemei 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

– ismeri az emberi szervezet fő életfolyamatait; 

– tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, összetevőivel, az emberi 

szervezet egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükséges szokásokkal, azo-

kat igyekszik betartani; 

– felismeri az egészséges, gondozott környezet jellemzőit. Megfogalmazza, 

milyen hatással van a környezet az egészségére. 

 

1. Élj egészségesen! 2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egészséges életmód isme-

rete: egészséges táplálkozás, 

aktív és passzív pihenés, 

megfelelő öltözködés, sze-

mélyes higiéné, rendszeres 

testmozgás, lelki egészség. 

Az egészség védelmét szolgáló emberi 

szokások megismerése. Az egészségünket 

károsító és védő szokások csoportosítása. 

Példák gyűjtése az aktív és passzív pihe-

nésre. 

Az egészséges életmód szerepének felisme-

rése. 

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testmozgás szerepe, 

stresszoldás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

hasonlatok, szólásmondások, 

közmondások, (az egészség-

gel és betegséggel kapcsolat-

ban). 

Hittan: imádságok  

 

 

2. Betegség, gyógyulás 1 óra 

A betegség (nátha, influenza, 

bárányhimlő) tünetei. 

A testhőmérséklet, láz méré-

se. 

A betegség okai: fertőzés, 

örökletes betegség, életmód. 

A betegségtünetek felismerésének gyakor-

lása esettanulmányokon keresztül. 

A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlá-

sa. 

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testmozgás szerepe, 

stresszoldás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

hasonlatok, szólásmondások, 

közmondások, (az egészség-

gel és betegséggel kapcsolat-

ban).  

Hittan: imádságok a betege-

kért 
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3. Kórházi gyógykezelések 1 óra 

A gyógyítás. A körzeti orvos 

és a kórház feladatai. A 

gyógyszertár. A védőoltások 

szerepe. 

Baleset: megelőzés, segély-

kérés, a mentők értesítése. A 

mentők munkája. 

A gyógyítók munkájának elismerése, tisz-

telete. Az egyes egészségügyi intézmények 

használatának megismerése. 

A megelőzés szerepének felismerése. A 

mentők munkájának értékelése, tisztelete. 

Teendők, segítségkérés módjainak megis-

merése baleset esetén. 

Testnevelés és sport: a rend-

szeres testmozgás szerepe, 

stresszoldás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

hasonlatok, szólásmondások, 

közmondások, (az egészség-

gel és betegséggel kapcsolat-

ban) 

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 megelőzésének alapve-

tő módjait. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szerv, érzékszerv, testrész, szervezet, túlsúly, alultápláltság, egészség, betegség, 

egészségvédelem, egészségvédő szokások 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtar-

tamok becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti 

jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a 

hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus 

kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a be-

mutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 393 

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 információkere-

sésben és a problémák megoldásában.  
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ETIKA/HIT ÉS ERKÖLCSTAN 

1-4. évfolyam 

Etika 

Célok, fejlesztendő tanulói kulcskompetenciák 

 

Az Etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, a 

kulturális hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése. 

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környe-

zetéhez és önmagához. A tartalom 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.  

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, sza-

badság, felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság.   

A 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-

ben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló 

elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események 
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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. 

Korosztályi adottságaiknál fogva a gyermekek még nem képesek a tudatosan, teljes felelős-

séggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, nevelni, cseleked-

tetni kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési sajátosságait. 

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 család, mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra is döntő jelentőségű a számára, 

de már képes elfogadni a pedagógusok és a kortársak érzelmi megnyilvánulásait. A megterhe-

lő érzelmekkel nem tud egyedül megküzdeni. A gyermekkor meghatározó érzelmei: a szere-

tet, a biztonság, a bizalom, a félelem. Fontos e korosztály esetében a szülővel, a tanárokkal, a 

tekintélyszemélyekkel való kapcsolat. A tanórákon a korosztály képességeihez alkalmazkodva 

nagyobb súllyal jelennek meg a rajzos, kreatív, mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakor-

latok. Új elem az önmagára figyelő magatartás fejlesztése, az érzések, gondolatok pontos 

megfogalmazása. Mind az életkor, mind a tantárgy sajátosságai miatt az   

Az 1–2. évfolyam helyi tanterve a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető önisme-

retére, valamint elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére összpontosít. 

Társadalmunk kulturális életét alapvetően meghatározó zsidó-keresztény kultúra világképével 

és szokásrendszerével ismerkednek meg. Ezek az egyházi ünnepkörök és hagyományok közös 

feldolgozásával valósulnak meg. A tevékenységközpontú, tanulási tapasztalatokra épülő mód-

szerek lehetőséget nyújtanak a személyes véleményalkotásra, a közösséghez tartozás élmé-

nyének megélésére.   
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  

 óraszám 

1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

1.  Éntudat – Önismeret 10 5 5 

2.  Család – Helyem a családban 12 6 6 

3. Helyem az osztály közösségében 12 6 6 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: 

Nemzet – Helyem a társadalomban 

10 5 5 

5.   A természet rendjének megőrzése a 

fenntarthatóság érdekében 

12 6 6 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén ér-

tékrendjére 

12 6 6 

Szabadon tervezhető óra 4 2 2 

Összes óraszám: 72 36 36 

 

1.évfolyam 

Óraszám: 36 óra,  

           1 óra/hét 

Témakör: Éntudat- Önismeret 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

 
- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitű-

zött célok teljesíthetők; 

- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy 

nem kedvel, azonosítja saját viselkedésének jellemző ele-

meit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai elérésé-

hez szükséges főbb lépéseket;  

Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

– Önismeret 

 Saját jellemzők 

 Külső és belső tulajdonságok azonosítása,  

– Érzelmek megismerése 

 Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása  

 Gondolatok és érzelmek kifejezése a helyzethez illően  

 Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek fel-

ismerése 

– Fejlődés 

 A változások felismerése 

 Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal 

egyensúlyának megtalálása  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 397 

 

Fogalmak 

 

én, érzelem, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, védettség, biza-

lom, fejlődés, változás, cél, szokás 

 

Témakör: Család – Helyem a családban 

óraszám 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
- 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 törek-

szik az ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív 

és negatív érzéseit, törekszik ezek okainak feltárására; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezé-

se, egy családtag elvesztése, iskolai siker, kudarc, új barát-

ság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetarto-

zás megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulásában; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő 

bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat. 

Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 

 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosí-

tása, az érzelmek hatása a fiziológiai állapotokra  

 Az egészséges életmód alapelemei, 

 A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban  

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása 

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására 

vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gya-

korlása 

– 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: bará-

tok, szomszédok, távoli rokonok, ismerősök 
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– Érzelmek kifejezése a családban,  

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő 

esetleges negatív érzelmek felismerése  

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gya-

korlása 

Fogalmak 

 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, 

hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet 

 

Témakör: Helyem az osztály közösségében 

óraszám: 6 óra 

Tanulási 

eredmények 

 

 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; ér-

deklődésének és tudásának megfelelő feladatot vállal a közös 

munkában; 

– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyo-

mányos környezetben, véleményét másokat nem bántó módon fe-

jezi ki;  

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenysé-

geket, 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,  

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között,  

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós 

helyzeteket,  

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy 

barátsággá alakuló kapcsolatokat kezdeményezzen; 

Fejlesztési 

feladatok 

és ismeretek 

 

– Kommunikáció 

 A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak 

ismerete 

 Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása 

 A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítá-

sa, az együttérzés kifejezése 

 Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikáció 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 

 A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési for-
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mák megkülönböztetése 

 A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a ba 

 A barátság kezdeményezése és ápolása 

– Konfliktusok 

 Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

 Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, meg-

beszélés módjai, a megbocsátás elfogadása 

 Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk va-

ló megfelelő reakció tanulása 

Fogalmak 

 

figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfoga-

dás, megbocsátás, lelkiismeret 

  

Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a 

társadalomban 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

 

  

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepeket, a hozzájuk 

kapcsolódó jelképeket, 

– felismeri a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel rea-

gál ezekre; 

– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető 

kulturális és természeti értéket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, fel-

ismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival meg-

vitatja a szabályok jelentőségét, megérti a szabályszegés lehet-

séges következményeit; 

– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát valós helyzetek-

hez 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 lakóhely-

hez kötődés megfogalmazása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyei-

nek, személyeinek megismerése 

– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek életkornak 

megfelelő megismerése 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkü-
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lönböztetése 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, 

lebonyolításában  

– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együtt-

élésben  

 A szabályszegés következményeinek felismerése. 

Fogalmak 

 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, 

együttműködés, érzelem, büszkeség 

 

Témakör A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 

 

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és 

tárgyi környezet iránt, megoldási javaslatot tesz környe-

zetének fejlesztésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környe-

zetében előforduló állatokról, növényekről; 

– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyezte-

tettségének okait, és megfogalmazza, miért szükséges az 

élővilág védelme; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, ame-

lyek révén figyelembe vehetők a környezetvédelmi 

szempontok 

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek 

 

– A természet védelme 

 Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódá-

sára 

 Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

 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 kontro-

lálása 
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 Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás el-

kerülésére 

Fogalmak 

 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, kör-

nyezetkárosítás, hulladék, szelektív gyűjtés, környezetvédelem 

 

Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 

  

– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és 

más kulturálisan hagyományozott történetekben megje-

lenő együttélési szabályokat; 

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez 

kapcsolódó egyházi és kulturális szokást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási 

eseményt és a hozzá kapcsolódó zsidó és keresztény bib-

liai szövegekre támaszkodó történetet; 

Fejlesztési feladatok 

 és ismeretek 

 

– Kérdések a világról 

 Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről  

– Vallás, hit 

 Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszo-

kások: Mikulás, karácsony, húsvét, pünkösd történetének 

megismerése  

– Erkölcs 

 Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása val-

lási vagy kulturálisan hagyományozott történetekben 

(bibliai történetek, mesék, mondák) 

 A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési 

módjainak felismerése a mindennapokban 

 Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 

 Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen 

jók vagy rosszak, csak a cselekvéseik ítélhetők meg 

Fogalmak 

 

vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, 

tisztelet, segítőkészség, türelem, jó és rossz. 

 

2.évfolyam 

Óraszám: 36 óra,  

                   1 óra/hét 

Témakör: Éntudat- Önismeret 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a neve-
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 lési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-

nak megfelelően:  

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitű-

zött célok teljesíthetők; 

- csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti 

az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezi a 

saját érzelmi állapotait; 

- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy 

nem kedvel, azonosítja saját viselkedésének jellemző ele-

meit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai elérésé-

hez szükséges főbb lépéseket;  

- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez 

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek 

 

– Önismeret 

 Saját környezet bemutatása 

 Saját szokások azonosítása 

– Érzelmek megismerése 

 Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek fel-

ismerése 

 Gondolatok és érzelmek kifejezési módjainak gyakorlása 

 A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 

– Fejlődés 

 A változások felismerése 

 A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása 

 Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal 

egyensúlyának megtalálása  

 Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése 

 Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása 

 Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás gyakorlása 

Fogalmak 

 

én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, 

félelem, harag, otthon, védettség, bizalom, fejlődés, változás, cél, 

szokás 

 

Témakör: Család – Helyem a családban 

óraszám 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelé-

si-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának 

megfelelően:  

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a 

rokonsági szinteket 
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- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  

- átéli a különböző családi események fontosságát 

- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törek-

szik az ünnepek előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív 

és negatív érzéseit, törekszik ezek okainak feltárására, keze-

lésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezé-

se, egy családtag elvesztése, iskolai siker, kudarc, új barát-

ság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetarto-

zás megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulásában; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő 

bizalmi személyt, akihez segítségért fordulhat. 

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek 

 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosí-

tása, az érzelmek hatása a fiziológiai állapotokra  

 Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó 

stratégiák ismerete 

 A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban  

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és 

rossz stressz megkülönböztetése)  

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására 

vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gya-

korlása 

– 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: bará-

tok, szomszédok, távoli rokonok, ismerősök 

– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő 

esetleges negatív érzelmek felismerése  

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 
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 Változások, események azonosítása a családban 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gya-

korlása 

Fogalmak 

 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, 

hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet 

 

Témakör: Helyem az osztály közösségében 

óraszám: 6 óra 

 

tanulási 

eredmények 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának meg-

felelően:  

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; ér-

deklődésének és tudásának megfelelő feladatot vállal a közös 

munkában; 

– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyo-

mányos és digitális környezetben egyaránt, véleményét másokat 

nem bántó módon fejezi ki;  

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenysé-

geket, 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 sze-

mély nézőpontját és érzéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és tö-

rekszik ezek értelmezésére; 

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós 

helyzeteket, és azonosítja azok sajátos szabályait; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy 

barátsággá alakuló kapcsolatokat kezdeményezzen; 

ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat 

Fejlesztési 

feladatok  

és ismeretek 

 

– Kommunikáció 

 A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak 

ismerete 

 Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése  

 A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítá-

sa, az együttérzés kifejezése 

 Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és 

megértést segítő verbális és non-verbális elemek felismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 
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 A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési for-

mák megkülönböztetése 

 A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barát-

ságok jellemzőinek felismerése 

 A barátság kezdeményezése és ápolása 

– Konfliktusok 

 Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

 Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, meg-

beszélés módjai, a megbocsátás elfogadása 

 Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk va-

ló megfelelő reakció tanulása 

Fogalmak 

 

figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfoga-

dás, megbocsátás, lelkiismeret 

  

Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a 

társadalomban 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelé-

si-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának 

megfelelően:  

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hoz-

zájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösség-

megtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés 

jeleit, és erkölcsi érzékenységgel reagál ezekre; 

– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető 

kulturális és természeti értéket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, fel-

ismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival meg-

vitatja a szabályok jelentőségét, megérti a szabályszegés lehet-

séges következményeit; 

– 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 lakóhely-

hez kötődés megfogalmazása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyei-

nek, személyeinek megismerése 
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 Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait 

és fontosságát 

– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismeré-

se 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkü-

lönböztetése 

 Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése 

(érzelmek, gondolatok, szokások) 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, 

lebonyolításában  

– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együtt-

élésben  

 A szabályszegés következményeinek felismerése 

 Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési 

technikák gyakorlása, kompromisszumos megoldások fel-

ismerése 

 

Fogalmak 

 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, 

együttműködés, érzelem, büszkeség 

 

Témakör A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelé-

si-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának 

megfelelően:  

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és 

tárgyi környezet iránt, megoldási javaslatot tesz környe-

zetének fejlesztésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környe-

zetében előforduló állatokról, növényekről; 

– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyezte-

tettségének okait, és megfogalmazza, miért szükséges az 

élővilág védelme; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, ame-

lyek révén figyelembe vehetők a környezetvédelmi 

szempontok 

Fejlesztési feladatok – A természet védelme 
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 és ismeretek 

 
 Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódá-

sára 

 Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

 A saját környezetben található természeti értékek gyűjté-

se 

 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 kontro-

lálása 

 Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás el-

kerülésére 

Fogalmak 

 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, kör-

nyezetkárosítás, hulladék, szelektív gyűjtés, környezetvédelem 

 

Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelé-

si-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorának 

megfelelően:  

– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és 

más kulturálisan hagyományozott történetekben megje-

lenő együttélési szabályokat; 

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez 

kapcsolódó egyházi és kulturális szokást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási 

eseményt és a hozzá kapcsolódó zsidó és keresztény bib-

liai szövegekre támaszkodó történetet; 

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan 

hagyományozott történetekben megnyilvánuló igazságos 

és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz. 

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek 

 

– Kérdések a világról 

 Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről 
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 A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése 

(megfigyelés, magyarázat, kérdések a tapasztaltabbak-

hoz, szöveges, filmes források)  

 Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról 

(a gondolkodás, gondviselés, megismerés, képzelet, vi-

lágmindenség, idő fogalma)  

– Vallás, hit 

 Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszo-

kások: Mikulás, karácsony, húsvét, pünkösd történetének 

megismerése (például Jézus születésének története a ke-

resztény vallásokban; a hanuka ünnepe a zsidó vallásban) 

 A környezetben található egyházak, felekezetek néhány 

vallási szokásának megismerése 

 

– Erkölcs 

 Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása val-

lási vagy kulturálisan hagyományozott történetekben 

(bibliai történetek, mesék, mondák) 

 A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési 

módjainak felismerése a mindennapokban 

 Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 

 Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen 

jók vagy rosszak, csak a cselekvéseik ítélhetők meg 

Fogalmak 

 

vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, 

tisztelet, segítőkészség, türelem, jó és rossz. 

 

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-
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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.  

A 3–4. évfolyamon az Etika tantárgy óraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  óraszám 3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

1.  Éntudat – Önismeret 10 5 5 

2.  Család – Helyem a családban 12 6 6 

3.  Helyem az osztály közösségében 12 6 6 

4. A társas együttélés kulturális gyöke-

rei: Nemzet – Helyem a társadalom-

ban 

10 5 5 

5. A természet rendjének megőrzése a 

fenntarthatóság érdekében 

12 6 6 

6.  Az európai kultúra hatása az egyén 

értékrendjére 

12 6 6 

Szabadon tervezhető óra 4 2 2 

Összes óraszám: 72 36 36 

3.évfolyam 

Óraszám: 36 óra,  

           1 óra/hét 

 

Témakör: Éntudat – Önismeret 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

 
  

– meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a 
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gyengeségek fejleszthetők, és teljesíthető rövid távú cé-

lokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fej-

lesztése céljából.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– csoportos tevékenységek keretében felismeri és megje-

leníti az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is fel-

ismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait;  

– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, 

vagy nem kedvel, azonosítja saját viselkedésének jel-

lemző elemeit;  

– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléré-

séhez szükséges főbb lépéseket;  

– céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, siker 

esetén önjutalmazást gyakorol 

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek 

 

– Önismeret 

 Saját főbb testi tulajdonságok és személyiségjegyek 

azonosítása, és a környezettől érkező jelzések értelme-

zése 

 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 

 Az érzelmek konstruktív kifejezési módjai  

– Célok és tervek 

 Saját vágyak és célok megfogalmazása  

 Terv kialakítása egy saját cél elérése érdekében 

 Önmotiváló és önjutalmazási stratégiák megismerése 

– 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 

 Személyes példaképek kiválasztása 

Fogalmak 

 

tulajdonság, érzelem, önuralom, vágy, terv, siker, eredmény, 

meggyőződés, példakép 

 

Témakör: Család – Helyem a családban 

óraszám: 6 óra 
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Tanulási eredmények 

 
  

– ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos fe-

ladatait  

– motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében;  

– saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben ke-

letkezett negatív érzelmek, gondolatok és tettek kezelé-

séhez; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalma-

zást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, aki-

hez segítségért fordulhat; 

– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag 

érkezése, egy családtag elvesztése, iskolai siker, kudarc, 

új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait 

– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és 

az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészü-

leteinek aktív résztvevőjévé válni; 

– megérti a családi szokások jelentőségét a családi össze-

tartozás megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulá-

sában, természetesnek tartja ezek különbözőségét; 

– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos po-

zitív és negatív érzéseit, törekszik ezek okainak feltárá-

sára, 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 lehetőségeinek feltárása 

 Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül 

 A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető se-

gítő személyek  azonosítása 

 A kiközösítés azonosítása 

 Annak megértése, hogy mindenkinek joga van a bizton-

sághoz és az emberi méltósághoz 

– Családok 

 Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generá-

ciók életével 

 Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek 

megtartása 

 Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás je-

leinek felismerése 

 Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és 

megtartásában 

– Családi élet 
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 Saját szerepvállalás azonosítása a család mindennapjai-

ban 

 A gyermekek és felnőttek feladatai 

 Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmé-

nyek elfogadása 

 A „szabad”, „lehet” és „kell” értelmezése 

 Az együttérzés, empátia  módjainak gyakorlása  

 A családtagok egymásrautaltsága, közös feladatok azo-

nosítása 

Fogalmak 

 

együttérzés, bizalom, közösség, felelősség, következmény, fela-

datmegosztás, joga van 

 

Témakör: Helyem az osztály közösségében 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 

  

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és felada-

tait; érdeklődésének és tudásának megfelelő feladatot vál-

lal 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 te-

vékenységeket és saját szerepét az együttműködésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszél-

getés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések kö-

zött, és törekszik ezek értelmezésére; 

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott 

interakciós helyzeteket, 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ah-

hoz, hogy barátsággá alakuló kapcsolatokat kezdemé-

nyezzen; 

– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés 

és felelősség szempontjából vizsgálja és értelmezi;  

Fejlesztési feladatok 

 és ismeretek  

 

– Kommunikáció 

 A kommunikációban részt vevő partnerek nézőpont-

jának megismerése, a megértésre törekvés eszközei-

nek használata 

 A másik fél érzelmeinek és véleményének tiszteletben 
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tartása 

 A többszereplős kommunikációban fellépő félreértés 

felismerése 

 Ismerkedés az erőszakmentes kommunikációval: az 

értő figyelem és az én-közlés  

 Verbális és non-verbális jelzések közötti ellentmon-

dás felismerése  

– Kortárs kapcsolatok 

 Kölcsönös és megtartó kortárs kapcsolatok kezdemé-

nyezése és fenntartása 

 A barátság kialakulásához szükséges személyes prefe-

renciák azonosítása, a visszautasítás feldolgozása 

 Az előítélet felismerése és a bizalom feltételei 

 A társak megismerésének módjai 

 Saját kapcsolatok véleményezése, a kapcsolatok jobbí-

tásának lehetőségei 

– Jogok, szabályok 

 Néhány alapvető gyermeki jog megismerése  

 Az alapvető gyermeki jogok sérülésének felismerése, a 

segítségkérés lehetőségei  

Fogalmak 

 

megértés, ismerős, barát, kortárs, vélemény, türelem, jog és köte-

lesség 

 

Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a 

társadalomban 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények   

–  ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentő-

ségét, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket,  

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközö-

sítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel reagál ezekre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb 

kulturális és természeti értékeket, 

– érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, is-

mer közülük néhányat; 

– ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarok-

ról, Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportok-

ról,  

– azonosítja és társaival megvitatja az együttélési alapsza-

bályok jelentőségét, megfogalmazza a szabályszegés kö-

vetkezményeit; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki 
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szükségleteket; 

– tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és 

iskolán kívüli következményeiről, a gyermekek és felnőt-

tek ezzel kapcsolatos kötelességeiről; 

– mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a 

valós helyzetekben véleményt alakít ki ezekről.  

Fejlesztési feladatok 

 és ismeretek 

 

– Teremtett értékek 

 A lakóhely, a nemzet legfőbb természeti, épített, értékei  

 Főbb nemzetiségek és hagyományaik a lakókörnyezet-

ben 

 Ismerkedés más népek életmódjával, szokásaival 

 A tárgyak és technológiák szerepe az életmódban 

 Az újítás és a kreativitás, mint a teremtett értékek meg-

őrzésének, fejlesztésének alapja 

– Közösség 

 A társas szabályok értelme, célja, értelmezése  

 Közösségi szabályalkotási és -értékelési technikák al-

kalmazása  

 A befogadó és együttműködő közösség jellemzőinek 

feltárása  

 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás 

alapelveinek átélése 

 Az ünneplés közösségformáló ereje 

 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 fo-

galmai  

 A személyiségi jogok érvényesülése és sérelme a virtuá-

lis és valós térben 

 A virtuális térben való viselkedés biztonsági szabályai 

Fogalmak 

 
hagyomány, tulajdon, ünnep, egyházi ünnep, természeti érték, 

történelmi érték, szabályalkotás, együttműködés, befogadás, fele-

lősségvállalás 

 

Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdeké-

ben 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és 

tárgyi környezet iránt, megoldási javaslatot tesz környe-
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zetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

– felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi 

szükségességét 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; 

képes információt gyűjteni fizikai és digitális környe-

zetben is; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, 

amelyek révén figyelembe vehetők a környezetvédelmi 

szempontok. 

Fejlesztési feladatok 

 és ismeretek 
– Környezetszennyezés 

 A környezetszennyezés jelensége, fő területei, hatása a 

Föld, az élőlények, köztük az ember életére 

 Az élet védelmének megismerése 

 A környezetszennyezés és a fajok pusztulása közötti 

összefüggés felismerése 

– Környezetvédelem 

 A környezetvédelem főbb szempontjai 

 A fenntartható életvitel néhány alapelve és azok figye-

lembevétele 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, élhetőbbé tétele érdekében 

 Személyes és közös lista készítése a megőrzendő kultu-

rális és természeti értékekről 

Fogalmak 

 
környezetszennyezés, újrahasznosítás, fejlődés, mértékletesség, 

környezetvédelem, természeti érték 

 

Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

óraszám 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
 

– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény 

bibliai tanításokban vagy más kulturálisan hagyomá-

nyozott történetekben megjelenő együttélési szabályo-

kat; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti 
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különbségeket 

– megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó 

alapvető vallási, kulturális eseményeket és a hozzá kap-

csolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszko-

dó történeteteket 

– 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 mérték-

tartás, a felelősség, az akaraterő, az önbecsülés erényei 

- Vallás 

 A zsidó-keresztény kultúrkör teremtéstörténete, és vi-

lágképe 

 Alapvető egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó 

vallási szokások, események: a karácsonyi, a húsvéti és 

pünkösdi ünnepkör 

 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, igazságosság, megbocsátás, 

jótékonykodás), az életünket vezérlő aranyszabályok, 

példázatok megismerése 

 vallási történetekben gyökerező erkölcsi értékek és taní-

tás megfogalmazása 

Fogalmak érték, önzetlenség, mértékletesség, igazságosság, megbocsátás, 

lelkiismeret, Isten, élet, halál 

 

4. évfolyam 

Óraszám: 36 óra,  

               1 óra/hét 

 

Témakör: Éntudat – Önismeret 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a neve-

lési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-

nak megfelelően: 
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– meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a 

gyengeségek fejleszthetők, és teljesíthető rövid távú cé-

lokat tűz maga elé saját tudásának és képességeinek fej-

lesztése céljából.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– csoportos tevékenységek keretében felismeri és megje-

leníti az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is fel-

ismeri és megnevezi a saját érzelmi állapotait;  

– felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, 

vagy nem kedvel, azonosítja saját viselkedésének jel-

lemző elemeit;  

– célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléré-

séhez szükséges főbb lépéseket;  

– 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 jel-

zések 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 meg-

ismerése 

 Az érzelmek konstruktív kifejezési módjai és 

egyénspecifikus érzelemszabályozási stratégiák kialakí-

tása. 

– Célok és tervek 

 Saját vágyak és célok megfogalmazása és ezek elkülöní-

tése 

 Terv kialakítása egy saját cél elérése érdekében: cselek-

véses feladatok, tervszerű lépések meghatározása, a hal-

adás 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 
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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 

 

Témakör: Család – Helyem a családban 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a neve-

lési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-

nak megfelelően: 

– ismeri a család testi, lelki -védelemmel kapcsolatos fe-

ladatait  

– motivált az őt érintő problémák megoldáskeresésében;  

– saját maga is keres módszereket a stresszhelyzetben ke-

letkezett negatív érzelmek, gondolatok és tettek kezelé-

séhez; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a családi biztonság kereteit az őt ért bántalma-

zást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, aki-

hez segítségért fordulhat; 

– felismeri a különböző élethelyzetek (pl.: új családtag 

érkezése, egy családtag elvesztése, iskolai siker, kudarc, 

új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait 

– megérti az ünneplés jelentőségét, elkülöníti a családi és 

az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek előkészü-

leteinek aktív résztvevőjévé válni; 

– megérti a családi szokások jelentőségét a családi össze-

tartozás megélésében és bizalmi kapcsolatainak alakulá-

sában, természetesnek tartja ezek különbözőségét; 

– felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos po-

zitív és negatív érzéseit, törekszik ezek okainak feltárá-

sára, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz; 

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek 

 

– Egészség-biztonság 

 A testi és lelki egészség jellemzőinek megismerése, az 

egészségmegőrzés főbb lehetőségeinek feltárása 

 Stresszhelyzetek azonosítása saját példákon keresztül, 

jó és rossz stressz megkülönböztetése, a stressz- és in-

dulatkezelés tudatos alkalmazása az azt megkívánó 

helyzetekben  

 A bántalmazás felismerése, megelőzése, az elérhető se-

gítő személyek és szervezetek azonosítása 
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 A kiközösítés azonosítása, elhárításának és megelőzésé-

nek lehetőségei 

 Annak megértése, hogy mindenkinek joga van a bizton-

sághoz és az emberi méltósághoz 

– Családok 

 Ismerkedés a saját család múltjával, az idősebb generá-

ciók életével 

 Családi hagyományok azonosítása, családi ünnepek 

megtartása 

 Érzelmi kötelékek a családon belül, az összetartozás je-

leinek felismerése 

 Saját szerep vállalása az ünnepek előkészítésében és 

megtartásában 

– Családi élet 

 Saját szerepvállalás azonosítása a család mindennapjai-

ban 

 A gyermekek és felnőttek feladatai 

 Saját tettekért való felelősségvállalás, a következmé-

nyek elfogadása 

 A „szabad”, „lehet” és „kell” értelmezése 

 Az együttérzés, empátia, a kommunikáció módjainak 

gyakorlása  

 A családtagok egymásrautaltsága, közös feladatok azo-

nosítása, a részvállalás szükségszerűségének felismerése 

Fogalmak 

 

együttérzés, bizalom, közösség, felelősség, következmény, fela-

datmegosztás, joga van 

 

Témakör: Helyem az osztály közösségében 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a neve-

lési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-

nak megfelelően: 

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és felada-

tait; érdeklődésének és tudásának megfelelő feladatot vál-

lal 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 te-

vékenységeket és saját szerepét az együttműködésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszél-

getés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a 

másik személy nézőpontját és érzéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések kö-

zött, és törekszik ezek értelmezésére; 

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott 

interakciós helyzeteket, és azonosítja azok sajátos sza-

bályait; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ah-

hoz, hogy barátsággá alakuló kapcsolatokat kezdemé-

nyezzen; 

– társas kapcsolatait a bizalom, szeretet, együttműködés 

és felelősség szempontjából vizsgálja és értelmezi;  

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek  

 

– Kommunikáció 

 A kommunikációban részt vevő partnerek nézőpont-

jának megismerése, a megértésre törekvés eszközei-

nek használata 

 Az indulatszabályozás, a türelem, a másik fél érzel-

meinek és véleményének tiszteletben tartása 

 A többszereplős kommunikációban fellépő félreértés 

felismerése, tisztázó kérdések megfogalmazása 

 Ismerkedés az erőszakmentes kommunikációval: az 

értő figyelem és az én-közlés  

 Verbális és non-verbális jelzések közötti ellentmon-

dás felismerése  

 Az érvelés szabályainak megismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kölcsönös és megtartó kortárs kapcsolatok kezdemé-

nyezése és fenntartása 

 A barátság kialakulásához szükséges személyes prefe-

renciák azonosítása, a visszautasítás feldolgozása 

 Az előítélet felismerése és a bizalom feltételei 

 A társak megismerésének módjai 

 Saját kapcsolatok véleményezése, a kapcsolatok jobbí-

tásának lehetőségei 

– Jogok, szabályok 

 Néhány alapvető gyermeki jog megismerése  

 A gyermekek joggyakorlásában részt vevő felnőttek, az 

alapjogok elérésének különböző módjai 

 Az alapvető gyermeki jogok sérülésének felismerése, a 

segítségkérés lehetőségei  

 Megérti, hogy a tanulás jog és kötelesség 
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Fogalmak 

 

megértés, ismerős, barát, kortárs, vélemény, türelem, jog és köte-

lesség 

 

Témakör: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a 

társadalomban 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a neve-

lési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-

nak megfelelően: 

–  ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentő-

ségét, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ün-

nepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközö-

sítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel reagál ezekre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó legfontosabb 

kulturális és természeti értékeket, ezekről képes ismerete-

ket rendszerezni, 

 

– érdeklődést mutat a nemzet történelmi emlékei iránt, is-

mer közülük néhányat; 

– ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarok-

ról, Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportok-

ról, valamint az európai népek közös alapkultúrájáról; 

– különböző kontextusokban azonosítja és társaival megvi-

tatja az együttélési alapszabályok jelentőségét, megfo-

galmazza a szabályszegés következményeit; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermeki 

szükségleteket; 

– tájékozott a gyermeki jogokról, ennek családi, iskolai és 

iskolán kívüli következményeiről, a gyermekek és felnőt-

tek ezzel kapcsolatos kötelességeiről; 

– mérlegeli az igazságosság és igazságtalanság fogalmát, a 

valós helyzetekben véleményt alakít ki ezekről.  

Fejlesztési feladatok  

és ismeretek 

 

– Teremtett értékek 

 A lakóhely, a nemzet legfőbb természeti, épített, művé-

szeti értékei és történelmi helyei 

 Főbb nemzetiségek és hagyományaik a lakókörnyezet-

ben 

 Ismerkedés más népek életmódjával, szokásaival 

 A tárgyak és technológiák szerepe az életmódban 

 Az újítás és a kreativitás, mint a teremtett értékek meg-
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őrzésének, fejlesztésének alapja 

– Közösség 

 A társas szabályok értelme, célja, értelmezése  

 Közösségi szabályalkotási és -értékelési technikák al-

kalmazása  

 A befogadó és együttműködő közösség jellemzőinek 

feltárása  

 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás 

alapelveinek átélése 

 Az ünneplés közösségformáló ereje 

 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 fo-

galmai  

 A személyiségi jogok érvényesülése és sérelme a virtuá-

lis és valós térben 

 A virtuális térben való viselkedés biztonsági szabályai 

Fogalmak 

 

hagyomány, tulajdon, ünnep, egyházi ünnep, természeti érték, 

történelmi érték, szabályalkotás, együttműködés, befogadás, fele-

lősségvállalás 

 

Témakör: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdeké-

ben 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a neve-

lési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-

nak megfelelően: 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és 

tárgyi környezet iránt, megoldási javaslatot tesz környe-

zetének 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 vehetők a környezetvédelmi 

szempontok, és felhívja társai figyelmét is ezekre. 
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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 elvé-

nek megismerése 

 A környezetszennyezés és a fajok pusztulása közötti 

összefüggés felismerése 

– Környezetvédelem 

 A környezetvédelem főbb szempontjai 

 A fenntartható életvitel néhány alapelve és azok figye-

lembevétele 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, élhetőbbé tétele érdekében 

 Személyes és közös lista készítése a megőrzendő kultu-

rális és természeti értékekről 

Fogalmak 

 
környezetszennyezés, környezettudatosság, újrahasznosítás, fej-

lődés, mértékletesség, környezetvédelem, teremtett rend, termé-

szeti érték 

 

 

Témakör: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

óraszám 6 óra 

Tanulási eredmények 

 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a neve-

lési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten, életkorá-

nak megfelelően: 

– azonosítja az olvasott vagy a hallott zsidó és keresztény 

bibliai tanításokban vagy más kulturálisan hagyomá-

nyozott történetekben megjelenő együttélési szabályo-

kat; 

– 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 alkal-

mazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helyte-

len viszonyulásokkal kapcsolatban; 

– megismer az egyes egyházak ünnepköreihez kapcsolódó 
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alapvető vallási, kulturális eseményeket és a hozzá kap-

csolódó 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 mérték-

tartás, a felelősség, az akaraterő, az önbecsülés erényei 

- Vallás 

 A zsidó-keresztény kultúrkör teremtéstörténete, és vi-

lágképe 

 Alapvető egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó 

vallási szokások, események: a karácsonyi, a húsvéti és 

pünkösdi ünnepkör (például halál, az élet és az újjászü-

letés 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, igazságosság, megbocsátás, 

jótékonykodás), az életünket vezérlő aranyszabályok, 

példázatok megismerése (a tékozló fiú története, a mag-

vető 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 
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Vizuális kultúra 

1.évfolyam  

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: 72 óra (heti 2 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

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 
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: 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, megfigye-

lése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megje-

lenítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Javasolt óraszám: 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; 

●  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; 
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● 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. 

− 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. 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 428 

− 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 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
Javasolt óraszám: 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 Korona, 

Kossuth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó 

munka során  (pl. tárgyalkotás díszítményeként: 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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Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 
Javasolt óraszám: 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 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
Javasolt óraszám: 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 

elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés 
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képkockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálá-

sa“). 

− 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 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
Javasolt óraszám: 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. 

papírpép, 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. 

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 
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Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 

Javasolt óraszám: 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 

 

Továbbhaladás feltételei 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődik. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 

 

SNI (sajátos nevelési igényű ) tanulók követelményei 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődik. 

 A felszerelés önálló rendben tartása. 

 Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 
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 Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a tevékenységek so-

rán. 

 

2. évfolyam 

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: 72 óra (heti 2 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

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 
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: 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 

− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű 

feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az élmé-
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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, megfigye-

lése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális megje-

lenítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 

sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

Javasolt óraszám: 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 

● 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; 
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● 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-

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 
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történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, nép-

művészeti technikák, faragás 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
Javasolt óraszám: 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 Korona, 

Kossuth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó 

munka során  (pl. tárgyalkotás díszítményeként: 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 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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● 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 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
Javasolt óraszám: 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 

elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés 
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képkockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálá-

sa“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, 

Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, 

félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével. 

− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások 

szemléltetése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása 

önálló alkotó munkában (pl. “pörgetős mozi”). 

Fogalmak 

animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
Javasolt óraszám: 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,  agyagozás). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) 

egyszerű mintaelem tervezése. Dramatikus játék jelmezelem (pl. kalap, maszk, kö-

tény), díszlet tervezése és elkészítése természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható 

anyagokból (pl. textil, fonal, papír vagy műanyag hulladék, természetben talált anya-

gok) csoportmunkában is. 

− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű konst-

ruálás papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával, 

rajzolt szereplőkkel való kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Gé-

za: Cifra palota, Kecskemét, magyar várak képei. 

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 
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Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 
Javasolt óraszám: 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-

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 

 

 

Továbbhaladás feltételei 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszköz-

használat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételé-

vel. 
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 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 

térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 

 Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, 

illetve reflektív médiahasználat. 

 Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. 

 A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve 

ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által 

mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befo-

lyásolják azok hatását). 

 A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek 

felismerése.  

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek 

felismerése. 

 

Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

 

SNI (sajátos nevelési igényű ) tanulók követelményei 

 Képzelőerő, belső képalkotás fejlődik.                                                                                      

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszköz-

használat. 

 A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 

 Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása, felismerése. 

 Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 
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3. évfolyam 

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 

tanulótársaik alkotásait értékelni. Fontos, hogy ez a képesség saját munkájuk értékelésében is 

megmutatkozzon, értéknek tekintsék a befejezett, kész alkotás létrehozását.   

A 3. évfolyamon a vizuális kultúra alapóraszáma: 72 óra (heti 2 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, szemé-

lyes élmények 
26 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 8 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 10 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
6 

 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tár-

gyak 
10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környeze-

tünk 
12 

Összes óraszám: 72 

 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

óraszám: 26 óra 

Tanulási eredmények 
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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 

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- 
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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-

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). 

− 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,  
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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. 

− 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  
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óraszám:10 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-

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: 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; 
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− 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) 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; 

− 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 
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− 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, , 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: 12 óra 

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; 
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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; 

− 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. 

− 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 

Továbbhaladás feltételei 
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 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelme-

zése. 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; 

jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.  

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli 

szükségletek felismerése. 

 Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. 

 A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogal-

mak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.  

 

A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése. 

SNI (sajátos nevelési igényű ) tanulók követelményei 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; 

jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok felismerése és használa-

ta. 

 A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.  

 

4. évfolyam 

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 
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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 

tanulótársaik alkotásait értékelni. Fontos, hogy ez a képesség saját munkájuk értékelésében is 

megmutatkozzon, értéknek tekintsék a befejezett, kész alkotás létrehozását.   

A 4. évfolyamon a vizuális kultúra alapóraszáma: 36 óra (heti 1 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, szemé-

lyes élmények 
10 

Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 6 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 4 

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
4 

 

Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tár-

gyak 
6 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környeze-

tünk 
6 

Összes óraszám: 36 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 

óraszám: 10 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-

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 
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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 

óraszám: 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; 

− az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 
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− 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,), folyamatok (pl. 

palacsintasütés, építkezés), mozgások (pl. kerékpár, óra) vizuális megfigyelése, értel-

mezése és a tapasztalatok és információk vizuális megjelenítése (pl. fotósorozat, film, 

) a változás vagy folyamat időbeliségének hangsúlyozásával, csoportmunkában is. 

− Valós vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának, történéseinek képes és 

szöveges bemutatása (pl. térképe, Ph. Fogg úr 80 napos útinaplója, egy sarkkutató for-

gatókönyve, útifilm az osztálykirándulásról), különböző cél (pl. tájékoztatás, doku-

mentálás, szórakoztatás) hangsúlyozásával. 

 

Fogalmak 

vizuális kommunikáció, befolyásolás, meggyőzés, figyelemfelkeltés, piktogram, térkép, pla-

kát, idő, címer  

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; 
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− 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: 

− 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 
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− Optikai különlegességek, lehetetlenségek (pl. „Nagyobb vagyok, mint egy fa”, „El-

vesztettem a fejemet”) létrehozása, a tapasztalatok szóbeli megbeszélésével, csoport-

munkában. 

− Személyes vagy közösségi témához kapcsolódó történetek (pl. problémák az osztály-

ban, legjobb emlékeink) vizuális megjelenítése egyszerű digitális eszközökkel (pl. fo-

tósorozat,) 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 

 

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). 
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− Tárgytervezés, tárgyalkotás, vagy meglévő tárgy átalakítása (pl. öltözet kiegészítő, já-

ték) hagyományos kézműves technikákkal (pl., fonás, hímzés, , 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). 

− Magyar népi ünnepkör iskolai bemutatásához (pl. Betlehemezés, Kisze hajtás stb.) át-

éléséhez néprajzi dokumentáció (fotó, film) megismerésével hitelességre törekvő kel-

lékek, 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; 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 456 

− 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. 

− 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. 

− 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 

 

Továbbhaladás feltételei 

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.  

 Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli 

szükségletek felismerése. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további 

differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 
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 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondásá-

ra a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfe-

lelően. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kife-

jezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű tör-

ténet megformálása. 

 

Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkal-

mazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges. 

 

SNI (sajátos nevelési igényű ) tanulók követelményei 

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok használata. 

 A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek felisme-

rése. 

 Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondása 

és ábrázolása. 

 Kép- és hangrögzítő eszközök használata, elemi technikáinak ismerete. 

 Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete. 
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ÉNEK-ZENE 

 

1-4.  

 

 

 

 

2020 

 

 

 „A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” 

Kodály Zoltán 

 

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. 
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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, 

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 bálvá-

nyok..." (Kodály Zoltán) 
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Évfolyam 
Heti órake-

ret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi tervezésű 

órakeret 

1. 2 72 68 4 

2. 2 72 68 4 

3. 2 72 68 4 

4. 2 72 68 4 

 

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. 
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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 fej-

lesztése, 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. 

 

 

1. évfolyam 

 

Óraszám: 72/év 

              2/hét 

 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör 

Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet-

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

1. Zeneművek/Énekes anyag 34  34 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 14  14 

3. 
Zenei ismeretek/Ritmikai fej-

lesztés 
8 

+1 9 

4. 
Zenei ismere-

tek/Hallásfejlesztés 
6 

+2 8 

5. 
Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 
6 

+1 7 

 Évfolyam összesen 68 4 72 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Zeneművek/Énekes anyag 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás Iskolaérettség. 

 Fejlesztési felada-

tok 

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 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
 Kapcsolódási pontok 

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, Tó-

biás; 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 pogácsa; 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 –Brúnó; Sárdó, gyűjj el; Esik eső ka-

rikára; Balázs Á. – Nádas Katalin: Fűzzünk, fűzzünk; Már 

megjöttünk estére (vers: Károlyi Amy); Hová mégy te kis nyulacs-

ka? 

Mondókák, kiszámolók  

Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a 

darázs; Hüvelykujjam almafa; Lementem a pincébe; Gyerekek, gye-

rekek, szeretik a perecet,Pesten jártam iskolába, Entyem-pentyem 

Magyar nyelv és irodalom: szó-

kincsbővítés, érthető szövegej-

tés, kifejező artikuláció. 

Természeti képek, évszakok, 

állatok. 

 

Matematika: számfogalom 

erősítése. 

 

Hittan:  

egyházi ünnepek 

 

 

Dráma és színház:  

népi gyermekjátékok drá-

mai történései, népdal és 

néptánc kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra:  

a népi tárgykultúra. 

 

Testnevelés és sport: moz-

gás, helyes légzés, testtar-
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ponty… 

 

 

tás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, 

kezdőhang, záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, 

népszokás, népének, staféta éneklés, kérdés-felelet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zeneművek/zenehallgatás 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 zenék-

ben; 

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 zenei anyagban. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Népdalok feldolgozásai (ajánlott: Bartók Béla: Gyermekeknek, 

Kodály Zoltán gyermekkarai, Bicinia Hungarica, Járdányi Pál, 

Bárdos Lajos gyermekkarai). 

 

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mesebalett, mesebeli 

Erkölcstan:  

szabálytudat erősítése. 
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szereplők (ajánlott: Henry Purcell: A tündérkirálynő [The Fairy 

Queen], Pjotr Iljics Csajkovszkij: Diótörő [Scselkuncsik] op. 71 

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. operából) 

Maurice Ravel: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – Tündérkert 

Bartók Béla: Mikrokosmos, BB 105 – részletek (pl. No. 142. Mese a 

kislégyről) 

Kodály Zoltán: Gyermekkarok (pl. Gólya-nóta, Katalinka, Karácso-

nyi pásztortánc) 

 

 

 

Liturgia:  

aktív részvétel a szentmi-

sén és paraliturgikus  

alkalmakon  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Zenei ismeretek/ritmikai fejlesztés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és rit-

musérzék, 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),  

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek is-

merete. 

Tájékozódás térben, irá-

nyok. 

 

Vizuális kultúra: jelek, jel-

zések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: moz-

gáskultúra fejlesztése: 

nagytesti mozgásoktól az 
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Ritmikai elemek jele. 

Ritmikai elemek értéke (egymáshoz viszonyítva). 

A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrész megkülönböztetése,  

ütemmutató, ütemfajták: 2/4 

Dallami elemek: 

Tanult dalokból dallamfordulat új hangjának kiemelése, megne-

vezése szolmizációval: szó-mi-lá 

A szolmizációs hangok kézjele és betűjele: s-m-l 

 A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz 

A szolmizációs hangok helye a vonalrendszerben, a kottakép 

alapjainak megismertetése. (Hangjegy, hangszár irányának meg-

figyeltetése.) 

 

apró mozgásokig. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, záróvonal, ismétlőjel, hang-

súlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy, hangszár, hangközlépés, 

hangközugrás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Zenei ismeretek/hallásfejlesztés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Éneklési készség, akusztikus tapasztalatok környezetünk zörejeiről, hang-

jairól, emberi hangokról. Hallás utáni tájékozódás a térben, irány és tá-

volság megnevezése. Első zenehallgatási élmények kisgyermekkorból. 

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 hangszín-

hallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 
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A teljes figyelem kialakításának fejlesztése: 

tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval: leginkább rövid, gyors 

tempójú, táncos klasszikus zenei részletek meghallgatásával (ismétlődő 

lejátszásával);  
kezdés és befejezés megfigyeltetése, és kifejezése a szabad mozgás elkez-

désével 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,  

 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 kü-

lönböző 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). 

Erkölcstan: türelem, 

tolerancia. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: természetünk 

és környezetünk 

hangjai, hangutánzás. 

 

Dráma és színház: 

dalszövegekhez kap-

csolódó dramatizált 

előadás, szabad 

mozgásos improvi-

záció. 

 

Vizuális kultúra: ze-

nével kapcsolatos 

élmények vizuális 

megjelenítése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerő változás, tempó, tempóváltás, férfi és 

női hang, szóló, kórus, hangszer, zenekar, hangszín. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Zenei ismeretek/ zenei írás, olvasás Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és rit-

musérzék, 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 kézjel-

ről, betűkottáról és hangjegyről. 

Hangjegyek kirakása koronggal, majd írásuk vonalrandszerben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

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. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: íráskészség fejlesz-

tése. 

 

Matematika: hangok 

relációi. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangjegy, vonalrendszer 
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2. évfolyam 

 

 

Óraszám: 72/év 

              2/hét 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör 

Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet-

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

1. Zeneművek/Énekes anyag 34  34 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 14  14 

3. 
Zenei ismeretek/Ritmikai fej-

lesztés 
8 

+1 9 

4. 
Zenei ismere-

tek/Hallásfejlesztés 
6 

+2 8 

5. 
Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 
6 

+1 7 

 Évfolyam összesen 68 2 72 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Zeneművek/énekes anyag 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás Az előző évben tanult dalanyag. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

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 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életké-

pek                                                                            A gúnárom elve-

szett;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, süs-

sünk valamit; Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esz-

tek; 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, re-

göljünk; Állj be, Berci katonának!;Még azt mondják nem illik; Járdá-

nyi Pál - Weöres Sándor: Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi 

Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona ága; Serkenj fel, kegyes nép 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szókincsbőví-

tés, érthető szövegej-

tés, kifejező artikulá-

ció. 

Természeti képek, év-

szakok, állatok. 

 

 

Matematika: számfo-

galom erősítése. 

 

Erkölcstan:  

szabálytudat erősítése. 

 

Hittan:  

egyházi ünnepek 

 

 

Dráma és színház:  

népi gyermekjátékok 

drámai történései, 

népdal és néptánc kap-

csolata. 

 

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, népének, taizei ének staféta éneklés, kérdés-felelet.,  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Zeneművek/Zenehallgatás 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek 

megfelelően. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről taná-

ri kérdések segítségével szóban beszámol; 

A zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 

Felismeri a zongora hangját; 

Felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 

Meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzás-

tól; 

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 – egyé-

nileg, párban vagy csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett 

érzéseket. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; Haj-

növesztő – gyermekkar;– duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermek-

kar; Bartók Béla: Cipósütés – gyermekkar; Gyermekeknek I./1. Ját-

szó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); I./4. Párnatánc (Elvesz-

tettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. 

Játékdal (Keresd meg a tűt); I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23. 

Táncdal (Hopp, Juliska); II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett); Bartók 

Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis légyről; Antonio Scandelli: A 

tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel; W.A. Mozart: Német 

táncok – Utazás szánon;Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; 

Rimszkij–Korszakov: Dongó; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – 

Kiscsibék tánca a tojáshéjban; Állatos dalok; Betlehemes /A kis Jé-

zus aranyalma 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: zeneművek tartal-

ma, irodalmi kapcsola-

tok. 

 

Dráma és színház: cse-

lekményes programze-

nék, mese, meseszerep-

lők, dramatizált megje-

lenítés, pl. bábozás, 

pantomim. 

 

Vizuális kultúra: zené-

vel kapcsolatos élmé-

nyek vizuális megjelení-

tése. 

 

Hittan:  

egyházi ünnepek, szak-

rális népszokások 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; 

zenekar; duó 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Zenei ismeretek/ritmikai fejlesztés 

Órakeret 

9 óra 
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Előzetes tudás 
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 

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 ké-

szített hangkeltő eszközökkel, és ritmusnevekkel csoportosan és 

párban: 

 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 

 mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 

 felelgetős ritmusjátékokkal, 

 ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kife-

jezésére 

Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában;  

Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alko-

tása változatos hangszínek használatával, testhangszer és  külön-

böző hangkeltő eszközök és ritmushangszerek segítségével. 

Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és 

hangkeltő eszközök készítése; Játékkal oldott zenei tevékenysé-

gek 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, ütemvo-

nal, kezdőhang – záróhang 

Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: íráskészség fejlesz-

tése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; 

ritmushangszer; rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; 

kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Mondókák, gyermekdalok éneklése. Életkornak megfelelő ütem- és rit-

musérzék, 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 

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. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: jelek és jelrendsze-

rek ismerete. 

Tájékozódás térben, 

irányok. 

 

Vizuális kultúra: jelek, 

jelzések értelmezése. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra fejlesz-

tése: nagytesti mozgá-

soktól az apró mozgá-

sokig. 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Zenei ismeretek/ zenei írás, olvasás 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Népi mondókák, gyermekjátékok, gyermekversek. Ehhez kapcsolódó 

nagytesti mozgások, hangutánzó dallam és ritmusmotívumok.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

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. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: íráskészség fejlesz-

tése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hangjegy 

 

 

 

 

 

3–4. évfolyam 

A harmadik és negyedik évfolyamokon fő feladat az előzőekben megszerzett ismeretek 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 
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(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. 

Megvalósítandó cél továbbá, hogy a tanár változatos motivációs technikákkal segítséget 

nyújtson a tanulónak abban, hogy a zeneműveken keresztül rátaláljon önmagára. 

 

Az első három évfolyamon az előírt óraszámból heti 1-1 órát átcsoportosítottunk a nemzeti-

ségi német nyelv oktatására. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

Kerettantervi aján-

lás 

3-4. évfolyamra 

Helyi tanterv 

óraszámok  

3. évfolyamra 

Helyi tanterv 

óraszámok  

4. évfolyamra 

Zeneművek/Énekes anyag 70 34 34 

Zeneművek/Zenehallgatás 27 14 14 

Zenei ismeretek/Ritmikai fej-

lesztés 
13 

8 8 

Zenei ismere-

tek/Hallásfejlesztés 
13 

6 6 

Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 
13 

6 6 

Összes óraszám: 136 68 68 
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3. évfolyam 

Óraszám: 72/év 

              2/hét 

 

 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör 

Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet-

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

1. Zeneművek/Énekes anyag 34  34 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 14  14 

3. 
Zenei ismeretek/Ritmikai fej-

lesztés 
8 

+1 9 

4. 
Zenei ismere-

tek/Hallásfejlesztés 
6 

+2 8 

5. 
Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 
6 

+1 7 

 Évfolyam összesen 68 2 72 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Zeneművek/Énekes anyag 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempó-

ban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 tevékeny-

ségközpontúság elősegítése; 

Befogadói készség: új dalok megismerésével felfedezni a dalok 

megismerésének örömét; új dalok tanulásakor felfedezni a dalok megisme-

résének örömét; a képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befo-

gadása közben; 

Alkotói készség: aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban; a 

megélt élmények 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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

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 

Magyar nyelv és irodalom: szó-

kincs bővítése, érthető szövegej-

tés, kifejező artikuláció. 

 

Liturgia:  

aktív részvétel a szentmisén és 

paraliturgikus  

alkalmakon  

 

Hittan:  

egyházi ünnepek 

 

Dráma és színház: népdal és nép-

tánc kapcsolata, népszokások 

dramatizált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi tárgykul-
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Erdőjáróznak a lányok; Három éjjel; Ég a gyertya, ha meg-

gyújtják 

 

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 komámasszony 

 

„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; Csordapásztor-

ok; Adjon az Úristen; Gábor Áron rézágyúja; Kodály Zoltán– 

Weöres Sándor: Buba éneke; Már megjöttünk ez helyre 

(Népdal – Károlyi Amy); Elhozta az Isten 

 

túra jellemző példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, he-

lyes légzés, testtartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tempo giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

2. Zeneművek/Zenehallgatás Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek meg-

felelően. Ismeretek hangszerekről.  
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A tematikai 

egység nevelé-

si-fejlesztési 

céljai 

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 zené-

ben; 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica – Volt nekem egy kecském; Túrót 

eszik a cigány – gyermekkar, 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. Kör-

tánc (Kis kece lányom); II./ 29. Ötfokú dallam (Anyám, édesan-

yám)Bartók Béla: Mikrokozmosz – II./95. A kertemben 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; Elszaladt a kemence; Egy boszorka van, Szegény Bod-

ri! - gyermekkar (Fáj a kutyámnak a lába) 

Josquin: A tücsök 

Leopold Mozart: Gyermekszimfónia - részlet 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memória fejleszté-

se a tanult szövegeken 

keresztül. 

 

Hittan:  

egyházi ünnepek, szak-

rális népszokások 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üze-

nete, viselkedési nor-

mák a zeneművekben. 

 

Dráma és színház: tánc 

és szabad mozgás, imp-

rovizáció, dramatizált 

előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális meg-

jelenítése. 
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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, készül a csodaruha” 

Leonard Bernstein: Divertimento – pulyka tánc 

Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi 

Decsényi János: Kati dalai – Virágéknál ég a világ – ide tenném, idő-

rend 

Betlehemes / Csordapásztorok 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

. Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szólóének (dal) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, és 

azok hangoztatása tanári segítséggel csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló 

nyolcadot azok szüneteivel; 

Ismerje a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél értékű kottát;  

Megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést; 

Elismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles 

ritmus; 

Ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket; 

Egyszerű ritmussorokat rögtönöz. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

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 

Matematika: halma-

zok, számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizu-

ális jelek és jelzések 

használata. 
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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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

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 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 

Magyar nyelv és irodalom: 

memóriafejlesztés, hang-

szín, hangerő. 

 

Matematika: elemző ké-

pesség fejlesztése. 

 

Dráma és színház: tánc és 

szabad mozgás, improvizá-

ció, dramatizált előadás. 

 

Vizuális kultúra: zenei él-
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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. 

 

mények vizuális megjelení-

tése. 

Kreativitás, manuális kés-

zség fejlesztése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forte; piano; halkítás-erősítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton hangsor; 

hétfokú hangsor; violinkulcs 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A tanult ritmikai és dallami elemek lejegyzése tanári segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

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; 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használa-

ta. 
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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.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A korábbiak elmélyítése 

 

 

 

 

 

4. évfolyam 

Óraszám: 72/év 

              2/hét 

 

 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör 

Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet-

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 

1. Zeneművek/Énekes anyag 34  34 

2. Zeneművek/Zenehallgatás 14  14 

3. 
Zenei ismeretek/Ritmikai fej-

lesztés 
8 

+1 9 

4. 
Zenei ismere-

tek/Hallásfejlesztés 
6 

+2 8 

5. 
Zenei ismeretek/Zenei írás, 

olvasás 
6 

+1 7 
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 Évfolyam összesen 68 4 72 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Zeneművek/ Énekes anyag 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 
A tanult dalok pontos dallammal, ritmussal, szöveggel, megfelelő tempó-

ban, tiszta intonációval, és szép hangon való éneklése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Életképek  

A juhásznak; Badacsonyi szőlőhegyen; Béres legény; 

Bogojai legények; Ábécédé; Falu végén; 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; Komá-

romi kisleány; Széles a Duna; Szép szatmári lányok; Új a 

csizmám; Zörög a kocsi 

 

Állatos dalok 

A macskának négy a lába, Az árgyélus kismadár, Debre-

Magyar nyelv és irodalom: szókincs 

bővítése, érthető szövegejtés, kife-

jező artikuláció. 

 

Liturgia:  

aktív részvétel a szentmisén és 

paraliturgikus alkalmakon 

 

Hittan:  

egyházi ünnepek 

 

Dráma és színház: népdal és nép-

tánc kapcsolata, népszokások dra-

matizált előadása. 

 

Vizuális kultúra: a népi tárgykultúra 

jellemző példáinak ismerete. 

 

Testnevelés és sport: mozgás, he-

lyes légzés, testtartás. 
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cenbe kéne menni; Egy nagyorrú bolha; Házasodik a tü-

csök; Kis kacsa fürdik 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

Erkel Ferenc: Himnusz; Luca, Luca; Karácsonyi pásztor-

tánc; Mennyből az angyal; Üdvözlégy, kis Jézuska; Far-

sang három napjába; Ez ki háza, ki háza?, Huszárgyerek, 

huszárgyerek; Most szép lenni katonának; A pünkösdnek 

jeles napján 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tempo giusto, magyar népszokások, jeles napok, táncház 

 

 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 
2. Zeneművek/Zenehallgatás 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek meg-

felelően. Ismeretek hangszerekről. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 

További zongoradarabokban ismer rá a tanult dalokra; 

Népdalfeldolgozásokat hall zenekari kísérettel; 

Megismerkedik a zenében alkalmazható humorral; 

Ismerete gazdagodik a különböző stílusban írott zeneművek meghallgatása ál-

tal; 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Erkel Ferenc: Himnusz 

Népzenei felvételek eredeti előadásban (Magyar népzene sorozat) 

Kodály Zoltán: Háry János – részletek – Ábécédé, A juhász – 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatszerkezetek - kérdés 

és felelet. 
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gyermekkar; Villő – gyermekkar, 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 

 

Dráma és színház: önkife-

jezés erősítése, néptánc. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használa-

ta. 

 

Testnevelés és sport: moz-

gáskoordináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Himnusz; visszatérés a zenében, vagy ABA forma; duett; szólóének 

(dal) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A tanult ritmikai elemek felismerés és azok hangoztatása tanári segítséggel 

csoportosan. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

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. 

 

Matematika: halmazok, 

számsorok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szinkópa; zenei hangsúly; nyújtott és éles ritmus; páratlan lüktetés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 

Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás 

A tanult dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról, és azok hangoztatása tanári 

segítséggel csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

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. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memóriafejlesztés, 

hangszín, hangerő. 

 

Matematika: elemző ké-

pesség fejlesztése. 

 

Dráma és színház: tánc és 

szabad mozgás, improvi-

záció, dramatizált elő-

adás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

élmények vizuális megje-

lenítése. 

Kreativitás, manuális kés-

zség fejlesztése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forte; piano; halkítás-erősítés; dallam- és szöveghangsúly; pentaton hangsor; 

hétfokú hangsor; violinkulcs 

 

Tematikai egy-

ség/ 

Fejlesztési cél 

5. Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás  A tanult ritmikai és dallami elemek lejegyzése tanári segítséggel. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

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. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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; 

Magyar nyelv és iroda-

lom: memória fejlesztése 

a tanult szövegeken ke-

resztül. 

 

Hittan:  

egyházi ünnepek, szakrá-

lis népszokások 

 

Erkölcstan: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzenete, 

viselkedési normák a ze-

neművekben. 

 

Dráma és színház: tánc és 

szabad mozgás, improvi-

záció, dramatizált elő-

adás. 

 

Vizuális kultúra: zenei 

tartalmak vizuális megje-

lenítése. 
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Dó’ – lá – szó – mi – ré – dó – lá, - szó, hangok a kottában; 

A hétfokú hangsor relációi, kézjelük és elhelyezkedésük a 

vonalrendszerben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A korábbiak elmélyítése 

 

 

  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

491 

 

Technika és tervezés 

 

 

1–2. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – fejlesztésé-

vel a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat szerezzen az őt 

közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során olyan módszereket 

sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, társadalmi és technikai 

környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó munkájában. Támogassa az 

óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a hatékony és egyre önállóbbá 

váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi ismeretek befogadását, a kézügyes-

ség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás és a munka tiszteletét, megszereté-

sét, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő hagyományok megbecsülését. Egyre fonto-

sabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett a csoportmunkában történő, egymást segítő 

munkavégzés. A szociális és állampolgári kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a 

családi életvitel formálásával, a családi és iskolai körben vállalható feladatok, valamint a 

munkamegosztás lehetőségeinek megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció 

készségeinek fejlesztése kiemelt terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző 

játékok közben szinte észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A minden-

napokban elvégzendő munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakítá-

sához szükséges szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, 

az eszköz- és szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődé-

sét a becslések, mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a 

válogatások és a csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alko-

tó fantázia által vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az 

esztétikai érzék fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megisme-

rése révén, az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók 

nyitottá válnak a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és 

környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az 

öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén. 
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Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. 

A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös érté-

kek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az 

ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A „kez-

deményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés, szer-

vezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a fela-

datok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők mérlegelé-

se, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus magatar-

tás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek meg-

előzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű alkal-

mazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások kialakulását. 
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Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, tapasz-

talatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok bemutatá-

sa; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai kör-

nyezet megismertetése és megismerése során. 

A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 

A családkép és a családi otthon képének alakítása. 

A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 

Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatár-

sakkal, felnőttekkel. 

Szókincsbővítés. 

Az önismeret fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 

Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 

Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szókincsbőví-

tés, szövegalkotás, 

beszédkultúra, kom-

munikáció. 

 

Környezetismeret: 

család, egészséges 

életmód, növényisme-

ret, évszakok, nap-

szakok, időjárási té-

nyezők, lakhelyek, 

higiéné. 

 

Matematika: tájékozó-

dás térben és idő-

1.2. Biztonságos otthon 

Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartá-

si eszközök, gépek használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 

Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, 

tűzgyújtóeszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve 

mérgező vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok 

megismerése. 
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1.3. Családi időbeosztás 

Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás meg-

beszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismerte-

tése, megbeszélése. 

Rajzos programajánlat készítése. 

ben - időtartam, nap, 

napszakok. 

 

Erkölcstan: Én és a 

közvetlenebb és tágabb 

környezetem, közössé-

geim, társaim. 

Családtagok, családi, 

baráti kötődések, sze-

retetkapcsolatok, a 

környezetnek való 

megfelelés szándéka, 

beilleszkedés. 

1.4. Tisztaság és rend 

Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tar-

tása. 

Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 

Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 

Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 

1.5. Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 

Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 

1.6. Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, 

hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei és anyagai. 

1.7. Célszerű öltözködés 

A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi 

alkalmaknak megfelelő öltözködés. 

Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrényren-

dezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 
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1.8. Növényápolás, állatgondozás 

Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények 

életfeltételeinek biztosítása. 

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 

háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 

eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egés-

zséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, 

napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulla-

dék, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Tematikai egység  2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban 

használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az anya-

gok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal; anyagala-

kítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás; eszközhasználat: író- és 

rajzeszközök, olló; szabálykövetés, mintakövetés, önállóság a tevékeny-

ségek során. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel), vala-

mint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű ábra, 

rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó) forrá-

sokban. 

A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak 

megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. 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 (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása. 
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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, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető 

tulajdonságaik alapján.  

Vizuális kultúra: vizu-

ális megjelenítés. 

 

Környezetismeret: 

anyagok, érzékszer-

vek, érzékelés. 

 

Matematika: Tárgyak 

tulajdonságainak ki-

emelése; összehasonlí-

tás, azonosítás, meg-

különböztetés, osztá-

lyokba sorolás, hal-

mazképzés. 

Tárgyak, alakzatok, 

összehasonlítása mér-

hető tulajdonságaik 

szerint; mérés, becslés. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés 

(egyszerű, rövid útmu-

tató jellegű szövegek 

olvasása, értelmezése, 

rövid szövegben az 

események sorrendjé-

nek felismerése). 

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. 

Fűzőlapmunka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabo-

lással, csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 

Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sod-

rat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) 

és egyéb kézműves technikák (nemezelés, gyöngyfűzés). 

Gombfelvarrás. 

Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból 

stb.) 
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Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napja-

inkban. 

 

Erkölcstan: az alkotó 

ember és az épített 

világ tisztelete, értékek 

óvása. 

2.3. Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, 

Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló 

elképzeléssel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, széles-

ség, hosszúság, magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, 

mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, 

újrahasznosítás, építmény, építőelem. 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és óva-

tosság – 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 közle-

kedésről. 

A tematikai egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjai-

nak kialakítása. 

Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 

kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak 

azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése és gyakorlása. 

Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Gyalogos közlekedés szabályai 

A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Környezetismeret: 

közlekedési eszközök. 
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Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 

A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri 

karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismere-

te. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szókincsbőví-

tés, fogalommagyará-

zat, képi jelzések és 

szóbeli utasítások, 

szövegértés (képi, 

ikonikus kódok és 

szövegek jelentésének 

egymásra vonatkozta-

tása, párosítása). 

3.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek 

közlekedésére. 

Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakor-

lása. 

3.3. A közlekedésben rejlő veszélyek 

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák 

kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátke-

lőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirányí-

tás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság, biztonsági öv, 

gyerekülés, gyerekzár. 

 

Tematikai egység 4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti, 

iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és tapasz-

talatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása, 

rögzítése. 

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 

4.1. Családi rendezvények, ünnepek, események 

Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel 

kapcsolatos szokások, hagyományok. 

Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselke-

dés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő 

környezet megteremtése. 

Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának 

elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 

Környezetismeret: 

szokások, hagyomá-

nyok, jeles napok, csa-

ládi és közösségi ün-

nepek. 

 

Erkölcstan: családi 

hagyományok, ünne-

pek, élmények feldol-

gozása, játékok. 

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 (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazá-

sa. 

4.3. A közösségért végzett munka 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakí-

tása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, deko-

ráció. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzői-

nek felsorolása. 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásá-

nak megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyér-

zet. 

Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözkö-

dés terén. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik 

megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasz-

talatok megfogalmazása. 

Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 

Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett 

szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek 

magabiztos alakítása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés sza-

bályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhaszná-
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lat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) 

szabályainak gyakorlati alkalmazása. 

Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 

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. 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

502 

 

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 

12 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-

se. 

Környezetismeret: 

család, rokonság, hét-

köznapok és ünnepi 

alkalmak, emberi test, 

egészséges életmód. 

 

Magyar nyelv és iro-
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Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 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, kapcsolattartás. 

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 el-

leni 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 gyűj-

tése, ismertetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költ-

ségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhí-

vószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, használati 
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utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 

 

 

Tematikai egység 2. Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 
Órake-

ret32 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. 

Környezetismeret: 

anyagi tulajdonságok. 
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Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai.  

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 
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azonosítása. 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Technikatör-

téneti érdekességek. 

Kulcsfogalmak/ 

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 

8 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 

A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 

Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, hulladéktár-

gyak és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego) 

felhasználásával, közlekedési szituációk megjelenítéséhez. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: beszédértés, 

szaknyelvhasználat, 

szövegértés, piktog-

ramok. 

 

Környezetismeret: 

lakóhelyismeret, tér-

képismeret. 

 

Erkölcstan: közleke-

dési morál, udvarias-

ság, kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötele-

ző felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút köz-

lekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, ve-

szélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területe-

ken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 

Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 

Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműve-

ken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, sza-

bályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kap-

csolat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljá-

ró, útburkolati jel, közösségi (tömeg)közlekedés, helyi és helyközi közle-

kedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, irányjelzés, bekanyarodás, 

károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, biztonsági szabály, 

udvariassági szabály. 
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Tematikai egység  4. Közösségi munka, közösségi szerepek 
Órakeret 

12 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 egy-

ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Kulturált ünneplés. 

Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 

A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 

Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők végzésé-

nek természetes és megőrzendő szokásként való kezelése. 

Ismerkedés a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés feladataival, folya-

matos kommunikáció, egyeztetés. 

Alkalmassá tétel a feladatok megosztására, részfeladatok egyre önállóbb 

végrehajtására. 

A kockázati tényezők felismerése, mérlegelése. 

Munkavégzés egyénileg és csapatban. 

A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) értékelése, elem-

zése, 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, játszódélu-

tán, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az 

ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 

A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek 

stb.) előállítása vagy beszerzése. 

A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazá-

Környezetismeret: 

szokások, hagyomá-

nyok, jeles napok, 

családi és közösségi 

ünnepek. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegalkotás, 

egyszerű tipográfiai 
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sa. eszközök használata.  

 

Erkölcstan: hagyo-

mányok, szokások, 

ünnepek, élmények 

feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 

A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakí-

tása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, munkaszervezés, 

programszervezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási 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. 

 

  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

511 

Tagozatos TESTNEVELÉS 

 

A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület. Egyik legfonto-

sabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének biztosítása, mely 

kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre nevelés célját valósítja meg, miközben 

az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat kompetencia-összetevők fejlesztése is megtörté-

nik.  

Célok és fejlesztési feladatok: 

A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területhez tartozó testnevelés tantárgy legfonto-

sabb célja, hogy a tanuló: 

 megismerje a mozgáshoz kapcsolódó helyes viselkedésformákat, a fizikailag aktív 

életmód élethosszig tartó egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel megvalósí-

tását, 

 megtanulja a testnevelés és egészségfejlesztés szakkifejezéseit, helyes higéniai szoká-

sokat 

 mozgásműveltségét fejlesztése fejlesztése arra szinte, hogy alkalmassá váljon a haté-

kony mozgásos cselekvéstanulásra, az önálló testedzésre;  

 életkorának, testi adottságának megfelelően fejlessze motoros teljesítőképességét, vál-

jon képessé saját motoros teljesítmény- és fittségi szintje tudatos befolyásolására, el-

fogulatlan értékelésére;  

 a testmozgás, a testnevelés és a sport eszközeivel fejlessze önismeretét, érzelmi-

akarati készségeit és képességeit, alakítson ki szabálykövető magatartásmintákat;  

 fejlessze társas-érzelmi jóllétét, társas-közösségi kapcsolatait, stressztűrő és -kezelő 

képességét;  

 váljon képessé a baleseti források és az egészséget károsító, veszélyes szokások, tevé-

kenységek értelmezésére.  

 A tantárgy célja továbbá, hogy a gyógytestnevelésre utalt tanuló – az egyéni sajátossá-

gainak maximális figyelembevételével – ismerje meg a testnevelés, az egészségfej-

lesztés és a sport azon eszközeit, módszereit, amelyek segítséget nyújthatnak az egés-

zségi állapota és a motoros teljesítőképessége lehető legnagyobb mértékű helyreállítá-

sához, valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez. 

Kulcskompetenciák 

 Tanulás kompetenciái 

 Kommunikációs kompetenciák 

 Matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompeten-

ciái 
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Számonkérés és értékelés elvei 

A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának fejleszté-

se, 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 ér-

deklődést.  

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. 

 

A Testnevelés tantárgy helyi tanterve a NAT 5/2020. (I. 31.) kerettanterv alapján ké-

szült. 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRASZÁMOK 36 hét 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

HETI 5 5 5 5 

ÉVES 180 180 180 180 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

TÉMAKÖRÖK 

ajánlott óra-

szám 

évfolyamon-

ként 

1. évf. 
2. évf. 

 

3. évf. 

 

4. évf. 
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Gimnasztika és 

rendgyakorlatok,  

prevenció, rela-

xáció 

13 
2+folyamat

os 

2+folyamat

os 

2+folyamat

os 

2+folyamat

os 

Kúszások, mászá-

sok 
13 10 10 10 8 

Járások, futások 18 15 15 15 15 

Szökdelések, ug-

rások 
13 11 11 11 11 

Dobások, ütések 10 10 10 10 10 

Támasz, függés és 

egyensúlygyakor-

latok 

18 16 16 14 14 

Labdás gyakorla-

tok, sportjátékot 

előkészítő játékok 

13 64 70 10 10 

Sportjátékok - - - 64 66 

Testnevelési és 

népi játékok
 32 12 12 10 10 

Küzdőfeladatok 

és játékok 
15 12 12 12 12 

Foglalkozások 

alternatív kör-

nyezetben 

23 10 10 10 10 

Kölyökatlétika 18 18 12 12 12 

ÖSSZES ÓRA-

SZÁM 
170 180 180 180 180 

Gyógytestnevelés 

** 
     

 

Amennyiben adottak a feltételek** az önállóan megjelenő gyógytestnevelés témakör csak az 

ezen területen érintett tanulókra vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógy-

testneveléssel kapcsolatos órakeret meghatározásának függvénye a szűrővizsgálatok eredmé-

nye. Fentieket figyelembe véve a gyógytestnev. tanár határozza meg az óraszámokat és alakít-

ja ki a csoportokat. 

 

 

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TANTÁRGYBÓL 2020 

1-2. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM 

JAVASOLT TERVEZETT 

1. 2. 
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Gimnasztika és rendgyakor-

latok – prevenció, relaxáció 

26 2+egész év-

ben  

folyamatos 

Bemelegítő és levezető gyakorlatok. 

Egyszerű nyújtó, erősítő és lazító, 

szabadgyakorlati alapformájú gya-

korlatok. Eszközzel vagy eszköz nél-

kül. Alapvető tartásos és mozgásos 

szakkifejezések megismerése, elsajá-

títása és végrehajtása. Játékos gya-

korlatsorok zenére, zenés gimnaszti-

ka. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, 

zenés gimnasztika; gyermekaerobik. 

Ízületi mozgékonyságfejlesztés. Ko-

ordinációfejlesztő finommotoros 

gyakorlatok. Testséma- és testérzéke-

lés-fejlesztő játékos gyakorlatok. 

Preventív, szokásjellegű tevékeny-

ségformák végzése. Aktív, mozgásos 

relaxációs gyakorlatok és az interak-

tív relaxáció gyakorlatai. 

Kúszások, mászások 26 10 10 A kúszások, mászások alapvető bale-

setvédelmi szabályainak megis-

merése. 

Utánzó mozgások játékos formában; 

utánzó fogók. Testséma, térbeli tájé-

kozódó képesség és szem-kéz-láb 

koordináció fejlesztése. Izomerő és 

mozgáskoordináció fejlesztése. Kú-

szó és mászó csapatjátékok. Sor- és 

váltóversenyek alkalmazása. Vízszin-

tes felületeken, ferde vagy függőle-

ges tornaszereken való mászások, 

átmászások. Törzsizom-erősítés. 

Egyszerű akadálypályák feladatainak 

teljesítése. 

Járások és futások 36 15 15 Járások különböző alakzatokban. 

Járások mély és magas súlyponti 

helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), 

valamint egyéb utánzó formákban 

(pl. tyúklépés, lopakodó járás, ping-

vinjárás) Járások sarkon, talp élén, 

lábujjhegyen. 

A Kölyökatlétika futásokat előkészí-

tő és rávezető gyakorlatai, verseny-

formái. 

Saroklendítés, térdemelés. Sor- és 

váltóversenyek párban és csapatban, 

váltással. Futások akadályok felett. 

Állórajt indulások hangjelre, külön-

böző testhelyzetekből. 

Futások különböző formában egye-



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

515 

nesen, irányváltásokkal és íven 

egyenletes tempóban és ritmussal. 

Folyamatos futások 4-6 percen ke-

resztül.  

Szökdelések és ugrások 26 11 11 A Kölyökatlétika ugrásokat előkészí-

tő és rávezető gyakorlatai, verseny-

formái. 

Helyben szökdelések tapsra, zenére. 

Szökdelések két lábon előre-hátra-

oldalra, ugrások fel és le. Sasszé, 

oldalazó és indiánszökdelés alap-

technikájának elsajátítása. Ugrások, 

szökdelések páros és egy lábon 

egyenlő és változó távolságra elhe-

lyezett célterületekbe, sportlétrába. 

Elugrások egy lábról maximum 5 m 

nekifutásból ülésbe, guggolásba ér-

kezéssel 30-40 cm-es szivacsra. 

Elugrások egy lábról maximum 5 m 

nekifutásból, guggolásba érkezéssel 

homokba. Páros lábról felugrások 

céltárgyak érintésével. 

 

Dobások, Ütések 20 10 10 A Kölyökatlétika dobásokat előkészí-

tő és rávezető gyakorlatai, verseny-

formái. Könnyű labda fogása, egy-

szerű karmozgások kézben a labdá-

val, helyben és haladás közben. Lab-

da feldobása és elkapása. Alsó dobás 

két kézzel társhoz. Labda gurítása 

társnak. Kétkezes mellső lökés, hají-

tás, társhoz vagy célra. 

Könnyű labda gurítása, terelése társ-

hoz vagy célfelületre. Labda dobása, 

gurítása és elkapása helyben és moz-

gás közben. 

Támasz, függés és egyensúly-

gyakorlatok 

36 16 16 A tér-, izom- és egyensúlyérzék fej-

lesztése. A helyes testtartás tudatosí-

tása. A ritmus és mozgás összhangjá-

nak megteremtése.  

Egyszerű talajgyakorlati elemek elsa-

játítása és esztétikus bemutatása. 

Egyszerű támaszugrások és rávezető 

gyakorlataik elsajátítása, végrehajtá-

sa. Akadálypályák leküzdése. Füg-

gésben alaplendület. 

Mászó kulcsolás megtanulása. Stati-
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kus támaszgyakorlatok gyakorlása. 

Dinamikus támaszgyakorlatok kü-

lönböző irányokba haladással.  

Statikus és dinamikus függőállások. 

Egyszerű statikus és dinamikus 

egyensúlyozási gyakorlatok végre-

hajtása. 

Labdás gyakorlatok, sportjá-

tékok előkészítő játékai 

26 64 70 A labdás tevékenységek baleset meg-

előzési szabályainak tudatosítása. 

Kézzel és lábbal, helyben és haladás-

sal történő labdavezetési módok alap-

technikáinak elsajátítása. A különbö-

ző méretű és tömegű labdákkal lab-

davezetési, gurítási, dobási, rúgási és 

elkapási feladatok. Labdagörgetések 

gyakorlása. Magasan (fej fölött) ér-

kező labda átvétele. 

Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, 

alkarérintés), lábbal (dekázás) és 

fejjel történő pattintó érintések alap-

technikájával. A labdaérzék-fejlesztő, 

pontosságot, a hibaszázalék csökke-

nését előtérbe helyező páros, csopor-

tos versengések. 

A labdás alaptechnikák vezető műve-

leteinek tudatosítása. Tanult labdás 

gyakorlatok alkalmazása játékszituá-

cióban. Egyszerű, könnyen értelmez-

hető labdás játékok alkalmazása. 

Testnevelési és népi játékok,  32 12 12 A különböző testnevelési játékok 

baleset-megelőzési szabályainak tu-

datosítása.  

Egyszerű fogó- és futójátékok. A 

fogó- és futójátékokban az irányvál-

toztatások, mély súlyponti helyzetben 

történő elindulások-megállások, cse-

lezések ütközés nélküli megvalósítá-

sa. A sportjátékokat előkészítő test-

nevelési játékokban a támadó és védő 

szerepekhez tartozó ismeretek elsajá-

títása, feladatainak gyakorlása. 

 Statikus célfelületek eltalálására 

törekvő célzó játékok rendszeres al-

kalmazása. A labdával és egyéb esz-

közökkel történő manipulatív moz-

gásformák. A tartó- és mozgatórend-

szer izomzatának erősítése.  

A népi játékokon keresztül a közös-

ségi élmény megtapasztalása, a nemi 

szerepek gyakorlása. 
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Küzdőfeladatok és játékok 30 12 12 A küzdőjátékok baleset megelőzési 

szabályainak, a sportszerű küzdés 

szemléletének megismerése. A fizi-

kai kontaktussal, a társ erőkifejtés-

ének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű 

húzásokra, tolásokra épülő páros 

küzdőjátékok különböző kiinduló 

helyzetekből, a test különböző része-

ivel, eszközökkel vagy anélkül. 

Foglalkozások alternatív kör-

nyezetben 

46 10 10 A szabadtéri foglalkozások baleset- 

és természetvédelmi szabályainak 

megismerése. A szabadtéri foglalko-

zások öltözködési szabályainak meg-

ismerése. A szabadban, illetve a ter-

mészetben való közlekedés szabálya-

inak elsajátítása. Szabadtéri népi já-

tékok elsajátítása (fogójátékok, ugró-

iskolák). Szabadtéri testnevelési játé-

kok elsajátítása. 

Gördülő mozgásformák és téli játé-

kok (roller, kerékpár; hógolyózás, 

szánkó) megismerése. Szabadtéri 

akadálypályák leküzdése. 

Természetben űzhető sportágak meg-

ismerése. 

Kölyökatlétika 36 12 12  Ismerkedés a KA szerekkel, eszkö-

zök bemutatása. Járások, futások 

szabadon váltakozó haladási iránnyal 

(oldalra és hátra is) lassú, közepes és 

gyors tempóban. Véletlenszerűen 

elhelyezett szerek szabad használata 

(pl. koordinációs létra, gúla, 

szlalomrúd). Különböző eszközök 

(babzsák, maroklabda, szoknyáslab-

da, gumilabda) feldobása, elkapása 

egyénileg. Gyakorlatok végrehajtása 

egy és két kézzel, helyben és mozgás 

közben, szabad, ill. irányított moz-
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gással (pl. körben). 8 fős csapatok 

alakítása. Szembeváltó 4-4 fővel sík- 

és szlalomfutásokkal. Végtelenített 

szembeváltó állóképességi futás jel-

leggel. 

Gyógytestnevelés 30-50 % 36 összevonva Az alábbi fejlesztési feladatokat kell 

megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítás, a 

helyes testtartás kialakítása.  

A tartó- és mozgatószerv rendszer 

izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szol-

gáló különböző testgyakorlatok tuda-

tos, pontos végrehajtása. 

Mozgás- és terheléshatárok megis-

mertetése, azok kiterjesztését szolgá-

ló tevékenységek elsajátítása, végre-

hajtása. 

 

 

 

 

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TANTÁRGYBÓL  

3-4. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM 

JAVASOLT TERVEZETT 

 

1. 2. 

Gimnasztika és rendgyakor-

latok – prevenció, relaxáció 

26 2+egész év-

ben  

folyamatos 

 A leggyakrabban alkalmazott stati-

kus és dinamikus gimnasztikai ele-

mek elnevezésének, technikai végre-

hajtásának ismerete. 

2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszer-

gyakorlatok bemutatás utáni önálló 

végrehajtásra törekvő, pontos és 

rendszeres kivitelezése. Menet- és 

futásgyakorlatok különböző alakza-

tokban. Alakzatok (oszlop-, vonal-, 

kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó 

gyakorlása. 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesz-

tése statikus és dinamikus szabad-, 

társas és kéziszer-gyakorlatokkal. A 

biológiailag helyes testtartást és test-

sémát kialakító gyakorlatok végrehaj-

tása önállóan. A szervezet általános 

bemelegítését szolgáló gyakorlatok 
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megismerése. Egyszerű gimnasztikai 

gyakorlatok zenére. 

Kúszások, mászások 26 10 8 A kúszások, mászások alapvető bale-

set-megelőzési szabályainak követke-

zetes betartása. 

Kúszások, mászások, átbújások pár-

ban és csapatban, kooperatív jelleg-

gel, szerek használatával. Utánzó 

mozgások játékos formában, külön-

böző tornaszereken. Különböző víz-

szintes tornaszereken, rézsútos felüle-

ten és/vagy függőleges irányba törté-

nő kúszások, mászások. 

Akadálypályák leküzdése. Sor- és 

váltóversenyek.  

Járások és futások 36 15 15 Járások, egyensúlyozó járások külön-

böző irányba. A Kölyökatlétika esz-

közeivel futófeladatok. Saroklendítés, 

térdemelés futás közben, kombinálva. 

Sor- és váltóversenyek. Futások aka-

dályok felett. 30 m síkfutás sávban az 

állórajt szabályai szerint. Folyamatos 

futás különböző terepen. Futások 

párban és csoportban, gyors irány- és 

sebességváltással fogó- és kidobó 

játékok közben.  

Folyamatos futások 6-8 percen ke-

resztül. 

Szökdelések és ugrások 26 11 11 A Kölyökatlétika eszközeivel ugró és 

szökdelő feladatok. 

Indiánszökdelés, sasszé és oldalazó 

szökdelések. Ritmusra végrehajtott 

szökdelések ugrókötélhajtás közben. 

Szökdelések helyváltoztatás közben. 

Elugrások páros lábon és egy lábon. 

Távolugrás rövid lendületből szivacs-

ba vagy homokgödörbe érkezéssel 

guggolásba. 

Magasugrás szemből és oldalról, 3-5 

lépés lendületszerzéssel.  
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Dobások, Ütések 20 10 10 A Kölyökatlétika eszközeivel dobófe-

ladatok. 

Különböző labdák mozgatása, átadása 

labda gurítása társnak különböző 

testhelyzetekben, egy és két kézzel. 

Testtömeghez igazodó súlyú, de vál-

tozó méretű labdák lökése, hajítása, 

vetése. A labda biztonságos elkapása. 

Szivacsgerely, kislabda, szoknyás 

labda, hajítása. Megfelelő labda pat-

tintása különböző ütőkkel, labda ve-

zetése, átadása, célra ütése. 

Floorball, tollaslabda ütésmozdulata-

inak gyakorlása. 

Egy választott ütős sportág játékszerű 

gyakorlása.  

Támasz, függés és egyensúly-

gyakorlatok 

36 14 14 A tér-, izom- és egyensúlyérzék to-

vábbi fejlesztése. A helyes testtartás 

tudatosítása, az ízületi mozgékonyság 

képességének fejlesztése és az eszté-

tikus mozgásvégrehajtás igényének 

kialakítása. Az önfegyelem megte-

remtése. Gurulóátfordulások végre-

hajtása kiinduló helyzet nehezítésé-

vel. Zsugor fejállás elsajátítása. Kéz-

állási kísérletek végrehajtása. Kézen 

átfordulás oldalra kísérletek végrehaj-

tása. Egyszerű támaszugrások és füg-

gőleges repülés végrehajtása. 

Akadálypályák leküzdése. Egyszerű 

támaszgyakorlatok kivitelezése. 

Egyensúlyozási gyakorlatok bizton-

ságos végrehajtása. Függő gyakorla-

tok végrehajtása tornaszereken, ter-

mészetes akadályokon. Függő állá-

sok, függések haladással. Mászó kul-

csolással mászás (rúdon, kötélen).  

Labdás gyakorlatok 26 10 10 A labdás tevékenységek baleset meg-

előzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása. A helyben és 

haladással, kézzel és lábbal történő 

labdavezetési módok végrehajtása.  A 

különböző méretű és tömegű labdák-

kal labdavezetési, gurítási, dobási, 

valamint rúgási feladatok különböző 

irányokba. 

Labdagörgetések gyakorlása kézzel, 

lábbal. A labdás alaptechnikák fej-

lesztése. Dobások, rúgások helyből 

célfelületre. Kézzel (kosárérintés, 
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alkarérintés), lábbal (dekázás) és fej-

jel történő pattintó érintések alap-

technikájának elsajátítása. Tanult 

labdás gyakorlatok alkalmazása játék-

szituációban. Egyszerű, könnyen ér-

telmezhető labdás játékok alkalmazá-

sa. 

Sportjátékok - 64 66 A labdás alaptechnikák vezető műve-

leteinek tudatosítása. A gyerekek 

módosított szabályokkal, leegyszerű-

sített játékokat játszanak, melyek 

megfelelnek fizikai és mentális fej-

lettségüknek, így fokozatosan sajátít-

ják el a játék lényegét. A sportág bi-

zonyos elemeit kiemelő szabályokkal 

részletekben tanulják a játékot.  A 

döntések megengedésével értelmet 

nyer a játék, a technikai elemek kon-

textus nélküli ismétlése helyett meg-

tanulják lehetőségeiket kihasználni. A 

teljesítmény így nem technikafüggő, 

hanem a helyzetfelismerésen és a 

célszerű cselekvésen alapul. A tech-

nika oktatása a játékhelyzetek kívá-

nalmainak megfelelően történik, fő 

célja a problémamegoldás. Így a gye-

rekek pontosan tudják, hogy a techni-

ka milyen célt szolgál, megértik, mi-

ért van szükség a különböző elemek 

megtanulására és gyakorlására, ho-

gyan tudnak a tudás birtokában job-

ban teljesíteni.  

Testnevelési és népi játékok,  32 10 10 A különböző testnevelési játékok 

baleset megelőzési szabályainak tuda-

tosítása, következetes betartása. Egy-

szerű fogó- és futójátékok. Az irány-

változtatások, elindulások-

megállások, cselezések ütközés nél-

küli megvalósítása. 

A sportjátékokat előkészítő testneve-

lési játékokban a támadó és védő sze-

repekhez tartozó ismeretek tudatos 

alkalmazása. A test érzékelésének 

fejlesztése, az egyensúlyozó képesség 

fejlesztése. Célzó játékok rendszeres 

alkalmazása. A kooperativitás, a kö-

zös célirányos együttműködés erősí-

tése. Sportjátékok labda nélküli elő-

készítő jellegű mozgásainak gyakor-

lása. A támadó és védő szerepek ki-
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alakítását elősegítő versengő játékok. 

Labdával és egyéb eszközökkel törté-

nő manipulatív mozgásformák gyako-

roltatása. A támadó szerepek gyakor-

lása, a védőtől való elszakadás. A 

védő szerepek tudatosítása. A tartó- 

és mozgatórendszer izomzatának erő-

sítése, kúszásokat, mászásokat, stati-

kus helyzeteket tartalmazó váltó- és 

sorversenyekkel, futó- és fogójáté-

kokkal. 

 

 

Küzdőfeladatok és játékok 30 12 12 A küzdő jellegű feladatok balesetvé-

delmi szabályainak következetes be-

tartása.  

Páros, csoportos és csapat jellegű 

eszközös küzdőjátékok, játékos fela-

datmegoldások szabálykövető végre-

hajtása. Egyszerű húzásokra, tolások-

ra, kiemelésekre épülő páros, csopor-

tos és csapat jellegű küzdőjátékok 

gyakorlása. Eséstechnikák, gördülé-

sek gyakorlása, balesetmentes végre-

hajtása. 

Foglalkozások alternatív kör-

nyezetben 

46 10 10 A szabadtéri foglalkozások baleset- 

és természetvédelmi szabályainak, 

valamint a szabadban, illetve a termé-

szetben való közlekedés szabályainak 

következetes betartása. A szabadban 

végezhető népi játékok, a téli és nyári 

testgyakorlatok lehetőségei ismereté-

nek bővülése (ugrókötél, tollaslabda, 

görkorcsolya, lovaglás). Szabadtéri 

akadálypályák leküzdése. A megta-

nult természetben űzhető sportágak 

ismereteinek elmélyítése, fejlesztése 

(túrázás, kerékpározás, rollerezés 

korcsolyázás). 

Kölyökatlétika 36 12 12 Egyéni és irányított feladatmegoldá-

sok. Cél: rávezetés tetszőleges lábról 

való ellépésre és az ellentétes lábbal 

való talajfogásra.  F1-es pálya - 

szlalomfutás - szivacsgátak - koordi-

nációs létra - műanyag gátak Irányí-

tott feladat végrehajtás, majd 1-2 fu-

tam után egyéni feladatkijelölés. Ver-

seny: 1. futások, szökdelések koordi-

nációs létrán 2. keresztszökdelés 3. 

dobás szivacsgerellyel (távolságbecs-
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léssel) 4. helyből távolugrás (egyéni 

versengések) 5. F1-es pálya (előre 

berendezve)  

Gyógytestnevelés 30-50 % 36 összevonva A gyógytestnevelés fejlesztési felada-

tai megjelennek a különböző témakö-

rökbe ágyazottan, annak szerves ré-

szeként. Azokon kívül az alábbi fej-

lesztési feladatokat kell megvalósíta-

ni:  

A helyes légzéstechnika elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. A helyes test-

séma kialakítását szolgáló gyakorla-

tok pontos végrehajtása. A 

biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítása, megtartása. Egyszerűbb 

és összetettebb korrekciós gimnaszti-

kai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

önálló végrehajtása.  

Egyszerűbb, a helyes testtartás kiala-

kítását elősegítő gyakorlatsorok ösz-

szeállítása tanári segítséggel, azok 

önálló végrehajtása. 
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Nem tagozatos testnevelés 

 

A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület. Egyik legfonto-

sabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének biztosítása, mely 

kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre nevelés célját valósítja meg, miközben 

az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat kompetencia-összetevők fejlesztése is megtörté-

nik.  

Célok és fejlesztési feladatok: 

A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területhez tartozó testnevelés tantárgy legfonto-

sabb célja, hogy a tanuló: 

 megismerje a mozgáshoz kapcsolódó helyes viselkedésformákat, a fizikailag aktív 

életmód élethosszig tartó egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel megvalósí-

tását, 

 megtanulja a testnevelés és egészségfejlesztés szakkifejezéseit, helyes higéniai szoká-

sokat 

 mozgásműveltségét fejlesztése fejlesztése arra szinte, hogy alkalmassá váljon a haté-

kony mozgásos cselekvéstanulásra, az önálló testedzésre;  

 életkorának, testi adottságának megfelelően fejlessze motoros teljesítőképességét, vál-

jon képessé saját motoros teljesítmény- és fittségi szintje tudatos befolyásolására, el-

fogulatlan értékelésére;  

 a testmozgás, a testnevelés és a sport eszközeivel fejlessze önismeretét, érzelmi-

akarati készségeit és képességeit, alakítson ki szabálykövető magatartásmintákat;  

 fejlessze társas-érzelmi jóllétét, társas-közösségi kapcsolatait, stressztűrő és -kezelő 

képességét;  

 váljon képessé a baleseti források és az egészséget károsító, veszélyes szokások, tevé-

kenységek értelmezésére.  

 A tantárgy célja továbbá, hogy a gyógytestnevelésre utalt tanuló – az egyéni sajátossá-

gainak maximális figyelembevételével – ismerje meg a testnevelés, az egészségfej-

lesztés és a sport azon eszközeit, módszereit, amelyek segítséget nyújthatnak az egés-

zségi állapota és a motoros teljesítőképessége lehető legnagyobb mértékű helyreállítá-

sához, valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez. 

 

 

Kulcskompetenciák 

 Tanulás kompetenciái 

 Kommunikációs kompetenciák 

 Matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
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 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompeten-

ciái 

 

 

Számonkérés és értékelés elvei 

A testnevelés órákon az értékelés alapvető célja a gyermek egészséges életmódjának fejleszté-

se, 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 ér-

deklődést.  

Az értékelés alapja, szempontjai 

 – Aktív részvétel az órákon. 

 – A szabályok pontos ismerete és betartása. 

 – A természetes mozgásformákhoz kapcsolódó fogalmak ismerete. 

 – Alapvető rendszabályok legfontosabb veszélyforrásainak, balesetvé-

delmi szempontjainak ismerete és betartása. 

 – Fegyelmezett gyakorlás, odafigyelés a társakra. 

 – Célszerű eszközhasználat. 

 – A feladat végrehajtások pontossága, célszerűsége, biztonságra törekvés. 

 – Sportszerű viselkedés jellemzőinek ismerete. 

 

A Testnevelés tantárgy helyi tanterve a NAT 5/2020. (I. 31.) kerettanterv alapján ké-

szült. 

 

 

ÓRASZÁMOK 36 hét 

 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

HETI 5 5 5 5 

ÉVES 180 180 180 180 
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TÉMAKÖRÖK 

TÉMAKÖRÖK 

ajánlott óra-

szám 

évfolyamon-

ként 

5. évf. 
6. évf. 

 

7. évf. 

 

8. évf. 

 

Gimnasztika és 

rendgyakorlatok,  

prevenció, rela-

xáció 

13 
3+folyamat

os 

3+folyamat

os 

3+folyamat

os 

3+folyamat

os 

Kúszások, mászá-

sok 
13 17 17 12 10 

Járások, futások 18 18 18 20 21 

Szökdelések, ug-

rások 
13 15 15 15 14 

Dobások, ütések 10 12 12 8 10 

Támasz, függés és 

egyensúlygyakor-

latok 

18 18 18 14 14 

Labdás gyakorla-

tok 
13 25 25 31 31 

Testnevelési és 

népi játékok
 32 32 32 32 32 

Küzdőfeladatok 

és játékok 
15 12 12 15 15 

Foglalkozások 

alternatív kör-

nyezetben 

23 10 10 12 12 

Kölyökatlétika 18 18 18 18 18 

ÖSSZES ÓRA-

SZÁM 
170 180 180 180 180 

Gyógytestnevelés 

** 
     

 

Amennyiben adottak a feltételek** az önállóan megjelenő gyógytestnevelés témakör csak az 

ezen területen érintett tanulókra vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógy-

testneveléssel kapcsolatos órakeret meghatározásának függvénye a szűrővizsgálatok eredmé-

nye. Fentieket figyelembe véve a gyógytestnev. tanár határozza meg az óraszámokat és alakít-

ja ki a csoportokat. 

 

 

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TANTÁRGYBÓL 2020 

1-2. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM 

JA-

VAS

OLT 

TERVEZETT 

1. 2. 
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Gimnasztika és rend-

gyakorlatok – preven-

ció, relaxáció 

26 3+egész évben  

folyamatos 

Bemelegítő és levezető gyakorla-

tok. Egyszerű nyújtó, erősítő és 

lazító, szabadgyakorlati alapformá-

jú gyakorlatok. Eszközzel vagy 

eszköz nélkül. Alapvető tartásos és 

mozgásos szakkifejezések megis-

merése, elsajátítása és végrehajtása. 

Játékos gyakorlatsorok zenére, ze-

nés gimnasztika. 

Keringésfokozó feladatok; játékos, 

zenés gimnasztika; gyermekaero-

bik. Ízületi mozgékonyságfejlesz-

tés. Koordinációfejlesztő finommo-

toros gyakorlatok. Testséma- és 

testérzékelés-fejlesztő játékos gya-

korlatok. Preventív, szokásjellegű 

tevékenységformák végzése. Aktív, 

mozgásos relaxációs gyakorlatok és 

az interaktív relaxáció gyakorlatai. 

Kúszások, mászások 26 17 17 A kúszások, mászások alapvető 

balesetvédelmi szabályainak 

megismerése. 

Utánzó mozgások játékos formá-

ban; utánzó fogók. Testséma, térbe-

li tájékozódó képesség és szem-kéz-

láb koordináció fejlesztése. Izomerő 

és mozgáskoordináció fejlesztése. 

Kúszó és mászó csapatjátékok. Sor- 

és váltóversenyek alkalmazása. 

Vízszintes felületeken, ferde vagy 

függőleges tornaszereken való má-

szások, átmászások. Törzsizom-

erősítés. Egyszerű akadálypályák 

feladatainak teljesítése. 

Járások és futások 36 18 18 Járások különböző alakzatokban. 

Járások mély és magas súlyponti 

helyzetekben (törpejárás, óriásjá-

rás), valamint egyéb utánzó for-

mákban (pl. tyúklépés, lopakodó 

járás, pingvinjárás) Járások sarkon, 

talp élén, lábujjhegyen. 

A Kölyökatlétika futásokat előké-

szítő és rávezető gyakorlatai, ver-

senyformái. 

Saroklendítés, térdemelés. Sor- és 

váltóversenyek párban és csapat-

ban, váltással. Futások akadályok 

felett. Állórajt indulások hangjelre, 

különböző testhelyzetekből. 

Futások különböző formában egye-
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nesen, irányváltásokkal és íven 

egyenletes tempóban és ritmussal. 

Folyamatos futások 4-6 percen ke-

resztül.  

Szökdelések és ugrá-

sok 

26 15 15 A Kölyökatlétika ugrásokat előké-

szítő és rávezető gyakorlatai, ver-

senyformái. 

Helyben szökdelések tapsra, zenére. 

Szökdelések két lábon előre-hátra-

oldalra, ugrások fel és le. Sasszé, 

oldalazó és indiánszökdelés alap-

technikájának elsajátítása. Ugrások, 

szökdelések páros és egy lábon 

egyenlő és változó távolságra elhe-

lyezett célterületekbe, sportlétrába. 

Elugrások egy lábról maximum 5 m 

nekifutásból ülésbe, guggolásba 

érkezéssel 30-40 cm-es szivacsra. 

Elugrások egy lábról maximum 5 m 

nekifutásból, guggolásba érkezéssel 

homokba. Páros lábról felugrások 

céltárgyak érintésével. 

 

Dobások, Ütések 20 12 12 A Kölyökatlétika dobásokat előké-

szítő és rávezető gyakorlatai, ver-

senyformái. Könnyű labda fogása, 

egyszerű karmozgások kézben a 

labdával, helyben és haladás köz-

ben. Labda feldobása és elkapása. 

Alsó dobás két kézzel társhoz. Lab-

da gurítása társnak. Kétkezes mell-

ső lökés, hajítás, társhoz vagy célra. 

Könnyű labda gurítása, terelése 

társhoz vagy célfelületre. Labda 

dobása, gurítása és elkapása hely-

ben és mozgás közben. 

Támasz, függés és 

egyensúlygyakorlatok 

36 18 18 A tér-, izom- és egyensúlyérzék 

fejlesztése. A helyes testtartás tuda-

tosítása. A ritmus és mozgás össz-

hangjának megteremtése.  

Egyszerű talajgyakorlati elemek 

elsajátítása és esztétikus bemutatá-

sa. 

Egyszerű támaszugrások és ráveze-

tő gyakorlataik elsajátítása, végre-

hajtása. Akadálypályák leküzdése. 

Függésben alaplendület. 
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Mászó kulcsolás megtanulása. Sta-

tikus támaszgyakorlatok gyakorlá-

sa. 

Dinamikus támaszgyakorlatok kü-

lönböző irányokba haladással.  

Statikus és dinamikus függőállások. 

Egyszerű statikus és dinamikus 

egyensúlyozási gyakorlatok végre-

hajtása. 

Labdás gyakorlatok 26 25 25 A labdás tevékenységek baleset 

megelőzési szabályainak tudatosítá-

sa. 

Kézzel és lábbal, helyben és hal-

adással történő labdavezetési mó-

dok alaptechnikáinak elsajátítása. A 

különböző méretű és tömegű lab-

dákkal labdavezetési, gurítási, do-

bási, rúgási és elkapási feladatok. 

Labdagörgetések gyakorlása. Ma-

gasan (fej fölött) érkező labda átvé-

tele. 

Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, 

alkarérintés), lábbal (dekázás) és 

fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájával. A labdaérzék-

fejlesztő, pontosságot, a hibaszáza-

lék csökkenését előtérbe helyező 

páros, csoportos versengések. 

A labdás alaptechnikák vezető mű-

veleteinek tudatosítása. 

Testnevelési és népi 

játékok,  

32 32 32 A különböző testnevelési játékok 

baleset-megelőzési szabályainak 

tudatosítása.  

Egyszerű fogó- és futójátékok. A 

fogó- és futójátékokban az irányvál-

toztatások, mély súlyponti helyzet-

ben történő elindulások-megállások, 

cselezések ütközés nélküli megva-

lósítása. A sportjátékokat előkészítő 

testnevelési játékokban a támadó és 

védő szerepekhez tartozó ismeretek 

elsajátítása, feladatainak gyakorlá-

sa. 

 Statikus célfelületek eltalálására 

törekvő célzó játékok rendszeres 

alkalmazása. A labdával és egyéb 

eszközökkel történő manipulatív 

mozgásformák. A tartó- és mozga-

tórendszer izomzatának erősítése.  
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A népi játékokon keresztül a közös-

ségi élmény megtapasztalása, a ne-

mi szerepek gyakorlása. 

 

Küzdőfeladatok és 

játékok 

30 12 12 A küzdőjátékok baleset megelőzési 

szabályainak, a sportszerű küzdés 

szemléletének megismerése. A fizi-

kai kontaktussal, a társ erőkifejtés-

ének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű 

húzásokra, tolásokra épülő páros 

küzdőjátékok különböző kiinduló 

helyzetekből, a test különböző ré-

szeivel, eszközökkel vagy anélkül. 

Foglalkozások alter-

natív környezetben 

46 10 10 A szabadtéri foglalkozások baleset- 

és természetvédelmi szabályainak 

megismerése. A szabadtéri foglal-

kozások öltözködési szabályainak 

megismerése. A szabadban, illetve 

a természetben való közlekedés 

szabályainak elsajátítása. Szabadtéri 

népi játékok elsajátítása (fogójáté-

kok, ugróiskolák). Szabadtéri test-

nevelési játékok elsajátítása. 

Gördülő mozgásformák és téli játé-

kok (roller, kerékpár; hógolyózás, 

szánkó) megismerése. Szabadtéri 

akadálypályák leküzdése. 

Természetben űzhető sportágak 

megismerése. 

Kölyökatlétika 36 18 18  Ismerkedés a KA szerekkel, eszkö-

zök bemutatása. Járások, futások 

szabadon váltakozó haladási irány-

nyal (oldalra és hátra is) lassú, kö-

zepes és gyors tempóban. Véletlen-

szerűen elhelyezett szerek szabad 

használata (pl. koordinációs létra, 

gúla, szlalomrúd). Különböző esz-

közök (babzsák, maroklabda, szok-

nyáslabda, gumilabda) feldobása, 

elkapása egyénileg. Gyakorlatok 

végrehajtása egy és két kézzel, 

helyben és mozgás közben, szabad, 
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ill. irányított mozgással (pl. kör-

ben). 8 fős csapatok alakítása. 

Szembeváltó 4-4 fővel sík- és 

szlalomfutásokkal. Végtelenített 

szembeváltó állóképességi futás 

jelleggel. 

Gyógytestnevelés 30-

50 % 

36 összevonva Az alábbi fejlesztési feladatokat 

kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítás, 

a helyes testtartás kialakítása.  

A tartó- és mozgatószerv rendszer 

izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését 

szolgáló különböző testgyakorlatok 

tudatos, pontos végrehajtása. 

Mozgás- és terheléshatárok megis-

mertetése, azok kiterjesztését szol-

gáló tevékenységek elsajátítása, 

végrehajtása. 

 

 

 

 

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TANTÁRGYBÓL  

3-4. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM TARTALOM 

JAVASOLT TERVEZETT 

 

1. 2. 

Gimnasztika és rendgyakor-

latok – prevenció, relaxáció 

26 3+egész év-

ben  

folyamatos 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus 

és dinamikus gimnasztikai elemek el-

nevezésének, technikai végrehajtásá-

nak ismerete. 

2-4 ütemű szabad-, társas és kéziszer-

gyakorlatok bemutatás utáni önálló 

végrehajtásra törekvő, pontos és rend-

szeres kivitelezése. Menet- és futás-

gyakorlatok különböző alakzatokban. 

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és 

szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlá-

sa. 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejleszté-

se statikus és dinamikus szabad-, társas 

és kéziszer-gyakorlatokkal. A biológia-

ilag helyes testtartást és testsémát ki-

alakító gyakorlatok végrehajtása önál-

lóan. A szervezet általános bemelegíté-

sét szolgáló gyakorlatok megismerése. 
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Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok 

zenére. 

Kúszások, mászások 26 12  10 A kúszások, mászások alapvető bale-

set-megelőzési szabályainak követke-

zetes betartása. 

Kúszások, mászások, átbújások párban 

és csapatban, kooperatív jelleggel, sze-

rek használatával. Utánzó mozgások 

játékos formában, különböző tornasze-

reken. Különböző vízszintes tornasze-

reken, rézsútos felületen és/vagy füg-

gőleges irányba történő kúszások, má-

szások. 

Akadálypályák leküzdése. Sor- és vál-

tóversenyek.  

Járások és futások 36 20 21 Járások, egyensúlyozó járások külön-

böző irányba. A Kölyökatlétika eszkö-

zeivel futófeladatok. Saroklendítés, 

térdemelés futás közben, kombinálva. 

Sor- és váltóversenyek. Futások akadá-

lyok felett. 30 m síkfutás sávban az 

állórajt szabályai szerint. Folyamatos 

futás különböző terepen. Futások pár-

ban és csoportban, gyors irány- és se-

bességváltással fogó- és kidobó játékok 

közben.  

Folyamatos futások 6-8 percen keresz-

tül. 

Szökdelések és ugrások 26 15 14 A Kölyökatlétika eszközeivel ugró és 

szökdelő feladatok. 

Indiánszökdelés, sasszé és oldalazó 

szökdelések. Ritmusra végrehajtott 

szökdelések ugrókötélhajtás közben. 

Szökdelések helyváltoztatás közben. 

Elugrások páros lábon és egy lábon. 

Távolugrás rövid lendületből szivacsba 

vagy homokgödörbe érkezéssel guggo-

lásba. 

Magasugrás szemből és oldalról, 3-5 

lépés lendületszerzéssel.  
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Dobások, Ütések 20 8 10 A Kölyökatlétika eszközeivel dobófe-

ladatok. 

Különböző labdák mozgatása, átadása 

labda gurítása társnak különböző test-

helyzetekben, egy és két kézzel. Test-

tömeghez igazodó súlyú, de változó 

méretű labdák lökése, hajítása, vetése. 

A labda biztonságos elkapása. Szivacs-

gerely, kislabda, szoknyás labda, hají-

tása. Megfelelő labda pattintása külön-

böző ütőkkel, labda vezetése, átadása, 

célra ütése. 

Floorball, tollaslabda ütésmozdulatai-

nak gyakorlása. 

Egy választott ütős sportág játékszerű 

gyakorlása.  

Támasz, függés és egyensúly-

gyakorlatok 

36 14 14 A tér-, izom- és egyensúlyérzék továb-

bi fejlesztése. A helyes testtartás tuda-

tosítása, az ízületi mozgékonyság ké-

pességének fejlesztése és az esztétikus 

mozgásvégrehajtás igényének kialakí-

tása. Az önfegyelem megteremtése. 

Gurulóátfordulások végrehajtása kiin-

duló helyzet nehezítésével. Zsugor 

fejállás elsajátítása. Kézállási kísérletek 

végrehajtása. Kézen átfordulás oldalra 

kísérletek végrehajtása. Egyszerű tá-

maszugrások és függőleges repülés 

végrehajtása. 

Akadálypályák leküzdése. Egyszerű 

támaszgyakorlatok kivitelezése. 

Egyensúlyozási gyakorlatok biztonsá-

gos végrehajtása. Függő gyakorlatok 

végrehajtása tornaszereken, természe-

tes akadályokon. Függő állások, függé-

sek haladással. Mászó kulcsolással 

mászás (rúdon, kötélen).  

Labdás gyakorlatok 26 31 31 A labdás tevékenységek baleset meg-

előzési szabályainak tudatosítása, kö-

vetkezetes betartása. A helyben és hal-

adással, kézzel és lábbal történő labda-

vezetési módok végrehajtása.  A kü-

lönböző méretű és tömegű labdákkal 

labdavezetési, gurítási, dobási, vala-

mint rúgási feladatok különböző irá-

nyokba. 

Labdagörgetések gyakorlása kézzel, 

lábbal. A labdás alaptechnikák fejlesz-

tése. Dobások, rúgások helyből célfelü-

letre. Kézzel (kosárérintés, alkarérin-
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tés), lábbal (dekázás) és fejjel történő 

pattintó érintések alaptechnikájának 

elsajátítása.  

Testnevelési és népi játékok,  32 32 32 A különböző testnevelési játékok bale-

set megelőzési szabályainak tudatosítá-

sa, következetes betartása. Egyszerű 

fogó- és futójátékok. Az irányváltozta-

tások, elindulások-megállások, cselezé-

sek ütközés nélküli megvalósítása. 

A sportjátékokat előkészítő testnevelési 

játékokban a támadó és védő szerepek-

hez tartozó ismeretek tudatos alkalma-

zása. A test érzékelésének fejlesztése, 

az egyensúlyozó képesség fejlesztése. 

Célzó játékok rendszeres alkalmazása. 

A kooperativitás, a közös célirányos 

együttműködés erősítése. Sportjátékok 

labda nélküli előkészítő jellegű mozgá-

sainak gyakorlása. A támadó és védő 

szerepek kialakítását elősegítő versen-

gő játékok. Labdával és egyéb eszkö-

zökkel történő manipulatív mozgás-

formák gyakoroltatása. A támadó sze-

repek gyakorlása, a védőtől való elsza-

kadás. A védő szerepek tudatosítása. A 

tartó- és mozgatórendszer izomzatának 

erősítése, kúszásokat, mászásokat, sta-

tikus helyzeteket tartalmazó váltó- és 

sorversenyekkel, futó- és fogójátékok-

kal. 

 

 

Küzdőfeladatok és játékok 30 15 15 A küzdő jellegű feladatok balesetvé-

delmi szabályainak következetes betar-

tása.  

Páros, csoportos és csapat jellegű esz-

közös küzdőjátékok, játékos feladat-

megoldások szabálykövető végrehajtá-

sa. Egyszerű húzásokra, tolásokra, ki-

emelésekre épülő páros, csoportos és 

csapat jellegű küzdőjátékok gyakorlá-

sa. Eséstechnikák, gördülések gyakor-

lása, balesetmentes végrehajtása. 

Foglalkozások alternatív kör-

nyezetben 

46 12 12 A szabadtéri foglalkozások baleset- és 

természetvédelmi szabályainak, vala-

mint a szabadban, illetve a természet-

ben való közlekedés szabályainak kö-

vetkezetes betartása. A szabadban vé-

gezhető népi játékok, a téli és nyári 

testgyakorlatok lehetőségei ismereté-
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nek bővülése (ugrókötél, tollaslabda, 

görkorcsolya, lovaglás). Szabadtéri 

akadálypályák leküzdése. A megtanult 

természetben űzhető sportágak ismere-

teinek elmélyítése, fejlesztése (túrázás, 

kerékpározás, rollerezés korcsolyázás). 

Kölyökatlétika 36 18 18 Egyéni és irányított feladatmegoldások. 

Cél: rávezetés tetszőleges lábról való 

ellépésre és az ellentétes lábbal való 

talajfogásra.  F1-es pálya - 

szlalomfutás - szivacsgátak - koordiná-

ciós létra - műanyag gátak Irányított 

feladat végrehajtás, majd 1-2 futam 

után egyéni feladatkijelölés. Verseny: 

1. futások, szökdelések koordinációs 

létrán 2. keresztszökdelés 3. dobás szi-

vacsgerellyel (távolságbecsléssel) 4. 

helyből távolugrás (egyéni versengé-

sek) 5. F1-es pálya (előre berendezve)  

Gyógytestnevelés 30-50 % 36 összevonva A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai 

megjelennek a különböző témakörökbe 

ágyazottan, annak szerves részeként. 

Azokon kívül az alábbi fejlesztési fela-

datokat kell megvalósítani:  

A helyes légzéstechnika elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. A helyes testséma 

kialakítását szolgáló gyakorlatok pon-

tos végrehajtása. A biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítása, megtartá-

sa. Egyszerűbb és összetettebb korrek-

ciós gimnasztikai gyakorlatok pontos 

elsajátítása, önálló végrehajtása.  

Egyszerűbb, a helyes testtartás kialakí-

tását elősegítő gyakorlatsorok összeál-

lítása tanári segítséggel, azok önálló 

végrehajtása. 
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Felső tagozat 
 

Magyar irodalom 

Alapelvek és célok 

Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú is-

merete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommuniká-

ció, a gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, előfeltétele és legfőbb 

eszköze. Az anyanyelvnek kulcsszerepe van a nemzeti és kulturális önazonosság, tudatosság 

és kifejezőkészség, az erkölcsi, az esztétikai, a történeti és a kritikai gondolkodás kialakításá-

ban is. Az anyanyelvnek, mint rendszernek a biztos tudása, az anyanyelvi készségek birtoklá-

sa segíti az aktív részvételt a társadalom közösségeiben, valamint meghatározó szerepe van a 

társadalom értékeinek létrehozásában, megvitatásában, közössé tételében és alakító áthagyo-

mányozásában. Az anyanyelvi alapok megfelelő ismerete segíti az idegen nyelv elsajátítását. 

Az anyanyelvi képzés befolyásolja és támogatja a többi műveltségterület elsajátítását, 

ezért az anyanyelvi kompetencia fejlesztése valamennyi műveltségi terület feladata. Az iroda-

lom mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója, alakítója: a szövegértési és szövegal-

kotási készségek, és az ezeket megalapozó képességek fejlesztésének, az esztétikai és érzelmi 

nevelésnek, a viselkedési szabályrendszer átadásának egyik legátfogóbb és leghatékonyabb 

eszköze. Ezért alapvető szerepe van a nyelvi, a kulturális és a szociális kompetenciák alakítá-

sában, fejlesztésében, meghatározó a tanulás teljes folyamatában. 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illet-

ve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 

szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok 

funkcionális 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 igényét. 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önál-

lóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá 

válik a másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és 

arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásá-

ban képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándék-

ból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, 

esztétikai és kulturális elvárásoknak. 
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Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot, ugyanakkor különböző 

képességterületeket fejleszt. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a 

kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő között. A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet 

alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek 

az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megis-

merésében, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodal-

mi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének képes-

ségét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának 

és alakításának párhuzamos igénye. 

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos for-

májának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismerte-

tése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreati-

vitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és 

többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. 

A Magyar nyelv és irodalom műveltségterület számos ponton kapcsolódik a Művészetek, 

a Történelem és állampolgári ismeretek, Etika/Hit- és erkölcstan , az Élő idegen nyelv, vala-

mint az Informatika műveltségi területek tartalmaihoz és céljaihoz. 

Fejlesztési feladatok 

 

Alapvető cél a Kárpát-medencei magyarság által létrehozott nyelvi, irodalmi kultúra legki-

emelkedőbb alkotásainak megismertetésével olyan műveltségsztenderd kialakítása a tanulók-

ban, amely biztosítja a nemzeti kultúra generációkon átívelő megmaradását és fejlődését.  

A magyar nyelv és irodalom tanításának kiemelt célja a harmonikus, sokoldalúan felkészült, 

olvasó, az anyanyelvüket tudatosan használó, biztos szövegértéssel, illetve szövegalkotási 

kompetenciával rendelkező tanulók képzése, akik a nyelv tudatos és reflektív alkalmazásával 

eredményesen kommunikálnak, írásban és szóban is képesek önmagukat pontosan, az adott 

helyzetnek, illetve műfajnak megfelelően kifejezni, képesek a kulturált viselkedésre, nyelv-

használatra.  

Nyelvi ismereteik és kompetenciáik lehetővé teszik a mérlegelő gondolkodást, az élethosszig 

tartó folyamatos tanulást, mely által boldogulnak a munka világában, tudnak önállóan és csa-

patban hatékonyan dolgozni. Nemzetünk kulturális hagyományait ismerik, értik és tisztelik, 

kötődnek azokhoz.  

A magyar nyelv és irodalom tanításának további céljai:  

1. A tanulók szövegértési és szövegalkotási képességeinek folyamatos fejlesztése. Ezáltal 

azonosítani és alkalmazni tudják a verbális és non-verbális kommunikáció jeleit, megértik 

mások véleményét, ki tudják fejezni a sajátjukat.   
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2. A tanulók nyelvi megnyilatkozásai megfeleljenek a magyar nyelvhelyesség, illetve helyes-

írás szabályainak.   

3. A hagyományos és digitális szövegfeldolgozások révén fejlődjék a tanulók íráskészsége, 

digitális kompetenciája, ismerjék meg a hagyományos és digitális információforrásokat, tanul-

ják meg azok kritikus és etikus használatát.  

4. A tanulók rendelkezzenek megfelelő retorikai ismeretekkel, tagolt, arányos szöveget tudja-

nak alkotni. Ismerjék az érvek, a cáfolatok fajtáit, a nyelvek főbb típusait, az anyanyelvük 

eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, bizonyítékokat, a nyelvtörténetünk nagy korszaka-

it és fontosabb nyelvemlékeinket. Érettségüknek megfelelő szinten tanulják meg nyelvünk 

földrajzi és társadalmi tagozódását, értsék meg, hogy a nyelv folyamatosan változó rendszer, 

és ezért a változásért felelősséggel tartoznak.   

5. Tanulmányaik alatt ismerjék meg a magyar irodalom korszakait, alkotóit, irodalmunk tör-

ténetét, az európai irodalom korszakváltást hozó nagy szakaszait, alkotásait. A magyar iroda-

lom kiemelkedő jelentőségű műveit tanári irányítással, majd önállóan értelmezzék, elemez-

zék. Az irodalmi művek elemzése segíti az összetett gondolkodási műveletek kialakítását: 

elvonatkoztatás, jelentéssíkok elkülönítése, elemzés, szintetizálás.   

6. Az irodalmi művek befogadása által fejlődjék a tanulók szövegértése, szépérzéke, alakuljon 

ki az irodalomról szóló laikus szaknyelvük.   

7. A könyv nélkül megtanulandó művek segítségével fejlődjék a tanulók memóriája, előadó-

készsége.  A memorizálás tartós bevésést jelent, mely egyszerre gazdagítja ismereteiket és 

jelent bármikor előhívható tudást.   

8. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak nemzetünk gondolkodástörténeti, művészeti ha-

gyományának egy meghatározó szeletét ismertetik meg a tanulókkal. Ezért kiemelten fontos 

cél, hogy a tanulók számára ez felfedezés, intellektuális és emocionális élmény legyen, olyan 

hatás, mely gazdagítja műveltségüket, és bevonja őket kulturális örökségünkbe. Az irodalom-

oktatás a fejlett érzelmi intelligencia kialakításának egyik legfontosabb eszköze.   

9. Cél továbbá, hogy az iskolai tanulmányok végére a már fiatal felnőttek készen álljanak is-

mereteik, műveltségük, elsajátított készségeik révén arra, hogy bekapcsolódjanak a munka 

világába, továbbtanuljanak, művelt, nemzetünk iránt elkötelezett emberekké váljanak. Olyan 

személyiségekké, akik tudatos kultúrabefogadók, műértők lesznek, képesek az értelmező 

gondolkodásra, az önreflexióra.  A szépirodalmi és gyakorlati szövegek, drámajátékok, hely-

zetgyakorlatok segítenek a saját nézőpont kialakításában és más nézőpontok megértésében, a 

problémamegoldás fejlesztésében, valamint az empátia kialakításában. Az irodalomoktatás a 

fejlett érzelmi intelligencia kialakításának egyik legfontosabb eszköze. Az európai és azon 

belül a magyar kultúra nagy történeteinek, szövegeinek megismerése lehetővé teszi a közös-

ség erkölcsi értékeinek átadását, valamint társadalmi, etikai, lélektani kérdések értelmezését. 
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Értékelési elvek 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 

– megszerezte-e a kellő anyanyelvi és irodalmi ismereteket; 

– képes-e a fogalmak önálló, pontos használatára; a szerzett tapasztalatok, ismeretek 

önálló rendszerezésére; tudja-e alkalmazni megszerzett tudását 

– képes-e önálló kutatómunkára, kézikönyvek, szakkönyvek és más információforrá-

sokban való eligazodásra (meg tudja-e állapítani, mennyire megbízható egy 

információforrás; össze tudja-e vetni egymással a különböző forrásokból származó 

információkat); 

– mennyire tudja véleményét koherensen, a fogalmak pontos használatával kifejteni 

szóban és írásban; 

– mennyire vesz részt a tanórai, közös munkában. 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőr-

zése és értékelése. A magyarórákon értékeljük a tanulók 

– szóbeli megnyilvánulását, 

– írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

– feleletek, 

– hozzászólások, 

– a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok, 

– kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

– a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása, 

– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

– iskolai és házi dolgozatok (elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelő, meggyőző 

szövegtípusok, véleménynyilvánítás írásban, műértelmezés, levél, ismertetés). 

FELTÉTELEK 

A megfelelő tankönyvek és segédletek mellett a tananyag feldolgozásának hatékonyságát 

növeli, ha lehetőség van kulturális intézmények látogatására, szakirodalmi búvárkodásra (pl. 

könyvtár, videotéka, Internethasználat). 

A tankönyvválasztás szempontjai 

 A tankönyvek feleljenek meg a kerettantervi követelményeknek. 

  A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 A taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására. 
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 Legyenek korszerűek: a jól bevált tanítási módszerek mellett érvényesítsék az 

irodalomtudomány és nyelvtudomány újabb eredményeit.  

 Világos, logikus felépítésükkel és igényes, a korosztály számára érthető 

nyelvezetükkel segítsék a tananyag elsajátítását.  

 A tanulnivalót az eredményes elsajátításhoz szükséges részletességgel tárgyalják. 

 Változatos, többféle munkaformát (egyéni, páros, csoportos) alkalmazó feladataik 

tegyék lehetővé a képességfejlesztést és a differenciált oktatást. 

 A tantárgyi integráció megvalósításával fektessen hangsúlyt más kompetenciaterületek 

(pl. idegen nyelvi, digitális, természettudományi, tanulás tanulása) fejlesztésére is. 

 A tantárgyi kereteken belül a korosztály tapasztalatait, jellegzetes problémáit a 

középpontba helyezve, a tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönözve adjanak teret 

az önismeret és az érzelmi intelligencia fejlesztésének, az erkölcsi nevelésnek.  

 A nyelvtanórákon a diákok az érdeklődési körükhöz közelálló témákon keresztül, 

gyakorlati oldalról sajátíthassák el az anyanyelvi ismereteket.  

 Az irodalomkönyvek a könnyebb használhatóság érdekében együtt tartalmazzák az 

irodalmi műveket és feldolgozásukat.  

 Kezeljék kiemelten a vizuális elemeket. Képeik, ábráik segítsék a nyelvi információk 

megértését, gazdagítsák azok tartalmát. 

 A taneszközök legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, 

sorozatok tagjai, amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak 

rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő feladatlapok). 

 A taneszközöket egészítse ki olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, valamint olyan digitális hozzáférés, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 
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5-8.évfolyam 

 

A felső tagozatos tananyag szervesen kapcsolódik az alsó tagozatban elsajátítottakhoz, 

valamint a tanulók életkori sajátosságaihoz.  

A képzési szakasz első felében (5-6. évfolyam) motívumokra épülő témakörök uralják a tan-

anyagot. Ezek biztosítják a tanulási szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztését.  

A képzés második szakaszában (7-8. évfolyam) a fő tananyagszervező elv a kronológia. En-

nek célja, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom néhány nagy korszakát, 

művelődéstörténeti korszakát, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként lás-

sák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagtartalmaival. Ebben a képzési 

szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok felisme-

rése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai jellegzetességekkel is.   

Az irodalmi ismeretek elsősorban az olvasás öröméhez, a különféle befogadási, értelmezési 

stratégiákhoz, az irodalmi művek kontextusaihoz vezető utakat mutatják meg, ezzel előkészít-

ve az irodalmi művek eszme-, stílus- és hatástörténeti, valamint történelmi nézőpontú értel-

mezését.  

Az anyanyelvi ismeretek és készségek alapvetően a tanuló nyelvhasználatának fejlesztését 

szolgálják.   

 Az alapfokú képzés második szakaszában a nevelésnek-oktatásnak többszörös 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. 
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 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos növe-

lése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel rendelkez-

nek, 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. 

Az 5–8. évfolyamon a tanítás célja az is, hogy megfelelően előkészítse a középiskolai ta-

nulmányokat.  A tervezéskor figyelembe kell venni a középiskolai felvételi vizsgák elvárása-

it, azaz a középiskolák ismert bemeneti követelményeit.  Az értékelési eljárások alkalmazása-

kor fontos a tanuló teljesítményének kiegyensúlyozott, szóban és írásban történő megítélése. 

 

A tantárgyak fejlesztési céljai azonban csak úgy valósíthatók meg, ha a tanuló a magyar órák 

aktív alakítójává válik, és nem csupán passzív befogadóként vesz azon részt. A tanulói tevé-

kenységekre és együttműködésre épülő módszerek erősítik a tanuló problémamegoldó képes-

ségét, és képessé teszik őt arra, hogy összekapcsolja a különböző forrásokból nyert sokféle 

információt. 

A tanórai és az iskolán kívüli tevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy alkalmazkodjanak 

a tanuló társadalmi, kulturális és életkori sajátosságaihoz, és segítsék az adott esetben szüksé-

gessé váló differenciálást (felzárkóztatás, tehetséggondozás). Az iskolai munka során töre-

kedni kell a módszertani sokszínűségre, az aktív tanulói tevékenységekre épülő módszerek 

alkalmazására (gyűjtőmunka, projektek, kooperatív, együttműködésen alapuló változatos és 

ötletgazdag írásbeli és szóbeli feladatok).  

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 
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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-

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. 
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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. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyak óraszámainak 80%-át a kerettantervben meghatáro-

zott törzsanyag tanítására kell fordítani. Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy a törzsanyag elsa-

játításához tanulóinak az órakeret akár 100%-ára szüksége van, rendelkezhet ezekkel az órák-

kal. Ha elegendő a törzsanyag elsajátításához az órák 80%-a, akkor az órakeret fennmaradó  

20%-át szabadon választott témák feldolgozására fordíthatja a szaktanár, melyek kiválasztá-

sába bevonhatja a tanulóit. A választást segítő javaslatokat a részletesen szabályozott kötelező 

törzsanyag mellett szintén a kerettanterv tartalmazza. 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul: 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, mű-

vek 

I. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények el-

érését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 

szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 

témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgoz-

ta a diákokkal. 
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Átfogó célként kitűzött, valamint a fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények 

(általános követelmények) az 5–8. évfolyamon  

 ANYANYELVI KULTÚRA, ANYANYELVI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. elkülöníti a nyelv szerkezeti egységeit, megnevezi a tanult elemeket;  

2. ismeri a magyar hangrendszer főbb jellemzőit és a hangok kapcsolódási szabályait. Írásban 

helyesen jelöli;  

3. funkciójuk alapján felismeri és megnevezi a szóelemeket és szófajokat;  

4. a szövegben felismer és funkciójuk alapján azonosít alapvető és gyakori szószerkezeteket 

(alanyos, határozós, jelzős, tárgyas);  

5. szerkezetük alapján megkülönbözteti az egyszerű és összetett mondatokat;  

6. felismeri és elemzi a főbb szóelemek mondat- és szövegbeli szerepét, törekszik helyes al-

kalmazásukra;  

7. megfigyeli és elemzi a mondat szórendjét, a szórendi változatok, valamint a környező szö-

veg kölcsönhatását;  

8. érti és megnevezi a tanult nyelvi egységek szövegbeli szerepét;  

9. felismeri és megnevezi a főbb szóalkotási módokat: szóösszetétel, szóképzés, néhány rit-

kább szóalkotási mód;  

10. tanári irányítással, néhány szempont alapján összehasonlítja az anyanyelv és a tanult ide-

gen nyelv sajátosságait;  

11. megfigyeli, elkülöníti és funkciót társítva értelmezi a környezetében előforduló nyelvvál-

tozatokat (nyelvjárások, csoportnyelvek, rétegnyelvek);  

12. felismeri és megnevezi a nyelvi és nem nyelvi kommunikáció elemeit;  

13. használja a digitális kommunikáció eszközeit, megnevezi azok főbb jellemző tulajdonsá-

gait;  

14. megfigyeli és értelmezi a tömegkommunikáció társadalmat befolyásoló szerepét;  

15. felismeri a kommunikáció főbb zavarait, alkalmaz korrekciós lehetőségeket;  

16. alkalmazza az általa tanult nyelvi, nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismereteket;  

17. ismeri és alkalmazza helyesírásunk alapelveit: kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerű-

sítés;  
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18. társai és saját munkájában a tanult formáktól eltérő, gyakran előforduló helyesírási hibákat 

felismeri és javítja;  

19. etikusan és kritikusan használja a hagyományos papíralapú, illetve a világhálón található 

és egyéb digitális adatbázisokat.  

IRODALMI KULTÚRA, IRODALMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. elolvassa a kötelező olvasmányokat, és saját örömére is olvas;  

2. megérti az irodalmi mű szövegszerű és elvont jelentéseit;  

3. a tanult fogalmakat használva beszámol a megismert műről;  

4. megismeri és elkülöníti a műnemeket, illetve a műnemekhez tartozó főbb műfajokat, felis-

meri és megnevezi azok poétikai és retorikai jellemzőit;  

5. összekapcsol irodalmi műveket különböző szempontok alapján (téma, műfaj, nyelvi kifeje-

zőeszközök);  

6. elkülöníti az irodalmi művek főbb szerkezeti egységeit;  

7. összehasonlít egy adott irodalmi művet annak adaptációival (film, festmény, stb.); 

8. felismeri, és bemutatja egy adott műfaj főbb jellemzőit;  

9. az irodalmi szövegek befogadása során felismer és értelmez néhány alapvető nyelvi-

stilisztikai eszközt: szóképek, alakzatok stb.;  

10. a megismert epikus művek cselekményét összefoglalja, fordulópontjait önállóan ismerteti; 

11. elkülöníti és jellemzi a fő- és mellékszereplőket, megkülönbözteti a helyszíneket, az idő-

síkokat, azonosítja az előre- és visszautalásokat;  

12. felismeri és a szövegből vett példával igazolja az elbeszélő és a szereplő nézőpontja kö-

zötti eltérést;  

13. a szövegből vett idézetekkel támasztja alá, és saját szavaival fogalmazza meg a lírai szö-

veg hangulati jellemzőit, a befogadás során keletkezett érzéseit és gondolatait;  

14. azonosítja a versben a lírai én különböző megszólalásait, és elkülöníti a mű szerkezeti 

egységeit;  

15. felismeri a tanult alapvető rímképleteket (páros rím, keresztrím, bokorrím), és azonosítja 

az olvasott versek ritmikai, hangzásbeli hasonlóságait és különbségeit;  

16. ismer és felismer néhány alapvető lírai műfajt;  

17. szöveghűen, értőn mondja el a memoriterként tanult lírai műveket;  
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18. drámai műveket olvas és értelmez, előadásokat, feldolgozásokat megnéz (pl.: mesedráma, 

vígjáték, ifjúsági regény adaptációja);  

19. a nemzeti hagyomány szempontjából meghatározó néhány mű esetén bemutatja a szerző-

höz és a korszakhoz kapcsolódó legfőbb jellemzőket.  

MŰISMERET  

A tanuló olvassa és önálló, illetve osztálytermi munka keretében feldolgozza a kerettanterv-

ben kötelezően és részletesen meghatározott műveket, illetve műrészleteket a kerettantervben 

felsorolt szerzőktől. A tanuló olvassa és önálló, illetve osztálytermi munka keretében feldol-

gozza a kerettantervben kötelezően és részletesen meghatározott bibliai történeteket, görög 

mítoszokat, magyar mítoszokat, hősöket, mondákat. A tanuló olvassa és önálló, illetve osz-

tálytermi munka keretében feldolgozza a kerettantervben felsoroltak közül választható magyar 

ifjúsági és meseregényt, illetve világirodalmi ifjúsági regényt.  

B. ALKOTÓK A tanuló olvassa és önálló, illetve osztálytermi munka keretében feldolgozza 

az alábbi szerzők kerettantervben részletesen meghatározott egyes műveit:  

Ady Endre, Áprily Lajos, Arany János, Babits Mihály; Balassi Bálint; Berzsenyi Dániel, 

Choli Daróczy József; Agatha Christie, Csokonai Vitéz Mihály, Csukás István, Daniel Defoe, 

Tonke Dragt, Dsida Jenő, Fazekas Mihály, Fekete István, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, 

Illyés Gyula, Janus Pannonius, Jókai Mór, József Attila, Juhász Gyula, Kányádi Sándor, Ka-

rinthy Frigyes; Kittenberger Kálmán, Kós Károly, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, , Láz-

ár Ervin, Mándy Iván,  Márai Sándor, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Molière, Molnár 

Ferenc, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Nagy László, Nyirő József, George Orwell, Örkény 

István, Petőfi Sándor, Pilinszky János; Radnóti Miklós, Reményik Sándor, Antoine Saint-

Exupéry, William Shakespeare, Sütő András, Szabó Lőrinc; Szabó Magda, Széchenyi Zsig-

mond, Tamási Áron, Tóth Árpád, Jules Verne, Vörösmarty Mihály, Wass Albert, Weöres 

Sándor, Zrínyi Miklós  

A memoriterek és a kötelező olvasmányok (C, D) a közös irodalmi műveltség (kulturális kód) 

legfontosabb elemeit tartalmazzák.  

 C. MEMORITEREK  Ady Endre: Őrizem a szemed; Arany János: Rege a csodaszarvasról 

(részletek); Családi kör (részletek); A walesi bárdok (részletek); Toldi részletek; Csokonai 

Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem, A Reményhez; József Attila: Születésnapomra, Mama; 

Kányádi Sándor: Két nyárfa; Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg, Huszt, Emléklapra; 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek); Nemzeti dal, Szeptember végén, Szabadság, szerelem; 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Reményik Sándor: Templom és iskola (részletek); Vörös-

marty Mihály: Szózat; Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék.  

 D. KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK Arany János: Toldi; Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Jó-

kai Mór: A nagyenyedi két fűzfa; Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két kol-

dusdiák; A néhai bárány; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; Móricz Zsigmond: Légy jó mind-

halálig vagy Pillangó; Hét krajcár; Petőfi Sándor: János vitéz; Shakespeare, William: Szenti-
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vánéji álom vagy Molière: A képzelt beteg; Szabó Magda: Abigél. Szabadon választható ma-

gyar ifjúsági vagy meseregény; szabadon választható világirodalmi ifjúsági regény.  

SZÖVEGÉRTÉS  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. megérti az életkorának megfelelő hallott és olvasott szövegeket;  

2. kifejezően tudja olvasni és értelmezni az életkorának megfelelő különböző műfajú és meg-

jelenésű szövegeket. A tanuló felismeri és a tanár segítségével értelmezi a számára ismeretlen 

kifejezéseket;  

3. felismeri és szükség szerint a tanár segítségével értelmezi a szövegben számára ismeretlen 

kifejezéseket;  

4. a lábjegyzetek, a digitális és nyomtatott szótárak használatával önállóan értelmezi az olva-

sott szöveget;  

5. a pedagógus irányításával kiválasztja a rendelkezésre álló digitális forrásokból a megfelelő 

információkat;  

6. különbséget tesz a jelentésszerkezetben a szó szerinti és metaforikus értelmezés között;  

7. alkalmazza a különböző olvasási típusokat és szöveg-feldolgozási módszereket;  

8. összekapcsolja ismereteit a szöveg tartalmával, és reflektál azok összefüggéseire;  

9. az olvasott szövegeket szerkezeti egységekre tagolja;  

10. szóbeli vagy képi módszerekkel megfogalmazza, megjeleníti a szöveg alapján kialakult 

érzéseit, gondolatait;  

11. az életkorának megfelelő szöveg alapján jegyzetet, vázlatot készít;  

12. a tanulási tevékenységében hagyományos és digitális forrásokat használ, ezt mérlegelő 

gondolkodással és etikusan teszi.  

SZÖVEGALKOTÁS  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően beszél;  

2. gondolatait, érzelmeit, véleményét a kommunikációs helyzetnek megfelelően, érvekkel 

alátámasztva fogalmazza meg, és mások véleményét is figyelembe veszi;  

3. a tanult szövegeket szöveghűen és mások számára követhetően tolmácsolja; 

 4. az általa tanult hagyományos és digitális szövegtípusok megfelelő tartalmi és műfaji köve-

telményeinek megfelelően alkot szövegeket; 5. a szövegalkotás során alkalmazza a tanult he-
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lyesírási és szerkesztési szabályokat, használja a hagyományos és a digitális helyesírási sza-

bályzatot és szótárt;  

6. az egyéni sajátosságaihoz mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javí-

tásokkal alkot szöveget;  

7. tanári segítséggel kreatív szöveget alkot a megismert műhöz kapcsolódóan hagyományos és 

digitális formában;  

8. egyszerű rímes és rímtelen verset alkot.  

OLVASÓVÁ NEVELÉS  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. életkorának megfelelő irodalmi szövegeket olvas;  

2. érthetően, kifejezően és pontosan olvas;  

3. egy általa elolvasott művet ajánl kortársainak;  

4. a tanult szövegeket szöveghűen és mások számára követhetően tolmácsolja;  

5. megfogalmazza vagy társaival együttműködve drámajátékban megjeleníti egy mű megis-

merése során szerzett tapasztalatait, élményeit.  

MÉRLEGELŐ GONDOLKODÁS, VÉLEMÉNYALKOTÁS  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. személyes véleményt alakít ki a szövegek és művek által felvetett problémákról (pl. döntési 

helyzetek, motivációk, konfliktusok), és véleményét indokolja;  

2. megérti mások álláspontját, elfogadja azt, vagy a sajátja mellett érveket fogalmaz meg;  

3. személyes tapasztalatait összeköti a művekben megismert konfliktusokkal, érzelmi állapo-

tokkal;  

4. a feladatvégzés során hatékony közös munkára, együttműködésre törekszik. 

Irodalom  

Óraterv 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

Éves óraszám 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 
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5-6. évfolyam 

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. 

 

Az 5–6. évfolyam tananyagai a következő nagy témák köré rendeződnek:  

 Család, otthon, nemzet 

 Petőfi Sándor: János vitéz 

 Szülőföld, táj 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 

 Hősök az irodalomban 

 Arany János: Toldi 

 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 Választható világirodalmi ifjúsági regény 

 

A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb értelemben 

vett kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a nemzeti, illetve 

a tágabb, saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák napja, regionális ün-

nepek, karácsony). 

Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit. A szövegek ilyen irányú meg-

közelítése segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem csupán távoli 

történetek, hanem ezek a szövegek saját élete kérdéseihez is kapcsolódnak.  

Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük példateremtő hő-

seit megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési szakasz vé-

gén már elvárt néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, verselés) biztonságos 

ismerete. A tanulónak – korosztályának megfelelő szinten – már értenie és értelmeznie kell 

ezeket a műveket. Véleményét írásban és szóban is meg kell tudnia fogalmazni. Az órákon 

feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk alapját képező művek, továbbá a kortárs gyermek-

irodalom alkotásai.  

A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben 

játszanak szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához szükségesek.  
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5. évfolyam 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és lírai alko-

tások 

18 

Petőfi Sándor: János vitéz 14 

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 8 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 10 

Egy szabadon választott meseregény elemzése 4 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés, év végi ismétlés/rendszerezés 4 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, a szaktanár által válasz-

tott alkotók, művek tanítására 

14 

Összes óraszám: 72 

 

AZ 5. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés 

ÓRASZÁM: 2 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

- Az alsó tagozaton elsajátított ismeretek felelevenítése, gyakorlati alkalmazása, tudásszint 

feltérképezése 

 

I. Témakör: Család, otthon, nemzet 

ÓRASZÁM: 18 óra 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve - rész-

letek 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                         Füstbe ment terv 

                         Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

Az égig érő fa (magyar népmese) Tündérszép Ilona és Árgyélus 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz   

Bibliai történetek 

      A világ teremtése 

      Noé,  

      Jézus születése,  

     A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságá-

nak, problémafelvetéseinek tanulmányozása 
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 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szem-

pontok alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

Fogalmak 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mí-

tosz, valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: ha-

gyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, 

idill, lírai én 

 

II. Témakör: Petőfi Sándor: János vitéz 

ÓRASZÁM: 14 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

 A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, 

illusztráció, stb.) összehasonlítása 

 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: 

verselés, szóképek, alakzatok 

 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

Fogalmak 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, 

páros rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

 

III. Témakör: Szülőföld, táj 

ÓRASZÁM: 8 óra 
Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő 

 
Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

Fejlesztési feladatok és ismeretek:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megérté-

se, 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 föld-

rajzi kérdések megbeszélése 

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsoló-

dó valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző techni-

kákkal 

  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvég-

zése 

Fogalmak 
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hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

 

IV. Témakör: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

ÓRASZÁM: 10 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véle-

ményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médium-

ban 

Fogalmak 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megol-

dás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

V. Témakör: Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 

ÓRASZÁM: 4 óra 

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező. A szaktanár döntése alapján.) 

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 főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médium-

ban 

 

Év végi ismétlés/rendszerezés 

ÓRASZÁM: 2 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az 5. osztályban tanult ismeretek felidézése, ismétlése, rendszerezése, alkalmazása 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Petőfi Sándor: János vitéz 
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a szak-

tanár jelöli ki) 

 

MEMORITEREK: 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

Arany János: Családi kör (részlet) 
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6. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

Hősök az irodalomban 10 

Arany János: Toldi 16 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem                                                       11 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2.  - Gárdonyi Géza: Egri csillagok 12 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 5 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés, év végi ismétlés/rendszerezés 4 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, a szaktanár által válasz-

tott alkotók, művek tanítására  

14 

Összes óraszám: 72 

 

A 6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés 

ÓRASZÁM: 2 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

- Az 5. évfolyamon tanultak felelevenítése, ismétlése, rendszerezése, alkalmazása, tudás-

szint feltérképezése 

 

I. Témakör: Hősök az irodalomban 

ÓRASZÁM: 10 óra 

I.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 

 Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: 

Csui (részlet) 

(Választható) 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár (Muravi-

dék) vagy délvidéki Mátyás-mondák  

 

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk 

mondáit válasszák.) 

I.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 
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véleményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülöní-

tése  

 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 elvégzé-

se 

Fogalmak 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, he-

xameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

 

II. Témakör: Arany János: Toldi 

ÓRASZÁM: 16 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 

 Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű vonat-

kozásában 

 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, értel-

mezése a jelentésteremtésben 

Fogalmak 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 

megszólítás 

 

III. Témakör: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

ÓRASZÁM: 11 óra 
Bibliai történetek 

     Mária és József története 

     Jézus tanítása a gyermekekről 

     (karácsonyi ünnepkör) 

 

 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

 

Kölcsey Ferenc: Himnusz LÁZÁR ERVIN: AZ ÉLET TITKA (ERE-

DETI ÜZENET) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

557 

 Irodalom és mozgókép 

HOLLÓS LÁSZLÓ–DALA ISTVÁN: SZE-

RELMES FÖLDRAJZ/ VAGY 

ROCKENBAUER PÁL: MÁSFÉLMILLIÓ 

LÉPÉS MAGYARORSZÁGON (RÉSZ-

LET, LEHETŐLEG A SAJÁT RÉGIÓ-

RÓL) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kére-

lem 

Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Radnóti Miklós: Bájoló 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről vé-

lemény megfogalmazása szóban és írásban  

 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása    

  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák 

elkülönítése lírai és prózai szövegekben 

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülöní-

tése  

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsoló-

dó valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzé-

se 

Fogalmak 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; 

dal, népdal 

 

IV. Témakör: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

ÓRASZÁM: 12 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, vé-

leményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médi-

umban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

Fogalmak 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

 

V. Témakör: Választható világirodalmi ifjúsági regény 

ÓRASZÁM: 5 óra 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

(A szaktanár döntése alapján.) 
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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, vé-

leményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médi-

umban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

Fogalmak 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 

 

Év végi ismétlés/rendszerezés 

ÓRASZÁM: 2 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A 6. osztályban tanult ismeretek felidézése, ismétlése, rendszerezése, alkalmazása 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár 

jelöli ki) 

 

MEMORITEREK: 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 
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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. 

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.  

 

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 

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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7. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

I. Korok és portrék 50 

                          A) A középkor 3 

                          B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 11 

                          C) Irodalmunk a 17–18. században 4 

                          D-E) Klasszicizmus és romantika 32 

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény                           4 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés, év végi ismétlés/rendszerezés 4 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, a szaktanár által válasz-

tott alkotók, művek tanítására  

14 

Összes óraszám: 72 

 

A 7. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés 

ÓRASZÁM: 2 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

- A 6. évfolyamon tanultak felelevenítése, ismétlése, rendszerezése, alkalmazása, tudásszint 

feltérképezése 

 

I. Témakör: Korok és portrék 

ÓRASZÁM: 50 óra 

A)  Középkor 

ÓRASZÁM: 3 
István király intelmei Imre herceghez (rész-

letek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története regé-

nyes rajzokban (részletek: Árpád, Szent 

László) 

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 

ÓRASZÁM: 11 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került hol- Mátyás királlyá koronázása;  
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ló Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália 

gyűjtése alapján) 

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 

(A szaktanár döntése alapján.) 

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 megisme-

rése 

 A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 

 Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő adaptáció-

jának összehasonlítása 

Fogalmak 

reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigram-

ma, dráma, vígjáték (komédia) 

 

C) Irodalmunk a 17-18. században 

ÓRASZÁM: 4 

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) 

 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink megis-

merése 

– A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 

– A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

 Fogalmak 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat  
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D-E) Klasszicizmus és romantika 

ÓRASZÁM: 32 

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-

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 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

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  

(A szaktanár döntése alapján.) 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjá-

nak megismerése 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; hangula-

ti líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, köny-

nyed, humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

 Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, himnusz, 

epigramma, óda)  

 Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

 A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi kifeje-

zőeszközök) 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, 
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dal, himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

 

II. Témakör: Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

ÓRASZÁM: 4 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

(A szaktanár döntése alapján.) 

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, véleményal-

kotás 

 A cselekmény ismertetése az elbeszélés időkezelésének megfigyelésével (pl. egye-

nes vagy fordított időrend, késleltetés, összefoglalás, időbeli ugrások, stb.) 

 Az elbeszélt világ főbb jellemzőinek összefoglalása (pl. realista, romantikus, varázs-

latos, egy- vagy többszintű világ) 

Fogalmak 

történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, kihagyás 

 

Év végi ismétlés/rendszerezés 

ÓRASZÁM: 2 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A 7. osztályban tanult ismeretek felidézése, ismétlése, rendszerezése, alkalmazása 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt 

beteg 

 

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 
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8. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 27 

                     A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 14 

                     B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 11 

                     C) ,,Vérző Magyarország” - Trianon 2 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében                      18 

                     A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 12 

                     B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 4 

                     C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 2 

III. A 20. századi történelem az irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldoza-

tai, 1956) 

 

6 

IV. Szórakoztató irodalom 3 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés, év végi ismétlés/rendszerezés 4 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, a szaktanár által válasz-

tott alkotók, művek tanítására  

14 

Összes óraszám: 72 

 

A 8. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

 

Év eleji szervezési feladatok, év eleji ismétlés 

ÓRASZÁM: 2 óra 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

- A 6. évfolyamon tanultak felelevenítése, ismétlése, rendszerezése, alkalmazása, tudásszint 

feltérképezése 

 

I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

ÓRASZÁM: 27 

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 14 
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 

Babits Mihály: A második ének (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Juhász Gyula: Anna örök 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 
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álmodom Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Tóth Árpád: Láng 

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 

(részlet)  

Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő édes-

anyámnak 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa 

lennék  

József Attila: Istenem 

Áprily Lajos: A rím 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

Juhász Gyula: Milyen volt… 

 

Dsida Jenő: Hálaadás 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok be-

mutatása 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szineszté-

zia, szimbólum 

Fogalmak 

 metonímia, szimbólum; anafora 

 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 11 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részle-

tek) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár  

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  

          mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, iskolare-

gény, 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 
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C) ,,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban 

ÓRASZÁM: 2 
Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 

Babits Mihály: Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon 

Juhász Gyula: Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszé-

lése 

 A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

Fogalmak 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, na-

cionalizmus, patriotizmus  

 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 

ÓRASZÁM: 18 óra 

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 12 
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) 

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 

ÓRASZÁM: 4 
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 

ÓRASZÁM: 2 

Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás (A szaktanár döntése alapján.) 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 
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 A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, meg-

vitatása 

 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, bonyo-

dalom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai 

szerepkörök, szereplők rendszere, jellemtípus 

 

III. A 20. századi történelem az irodalomban 

(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra ál-

dozatai, 1956) 

ÓRASZÁM: 6 

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 

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 

 sEgyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

Fogalmak 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet 

megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

 

 IV. Szórakoztató irodalom 

ÓRASZÁM: 3 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű értelme-

zésében 

Fogalmak 

szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

 

Év végi ismétlés/rendszerezés 
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ÓRASZÁM: 2 óra   
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A 8. osztályban tanult ismeretek felidézése, ismétlése, rendszerezése, alkalmazása 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

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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Magyar nyelv 

 

Intézményünk - a Nat-ban meghatározott óraszámhoz képest, így az az alapján kiadott és he-

lyi tantervünkhöz alapul szolgáló kerettantervi javaslathoz képest - a 7. és 8. évfolyamon a 

Magyar nyelv tantárgy óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére heti 1 órával 

megnövelte. 

Óraterv 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 óra 2 óra 1+1 óra 1+1 óra 

Éves óraszám 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 

 

 

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. 
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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.  

A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli 

és szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

5. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

Kommunikáció alapjai 4 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 8 

Állandósult szókapcsolatok 5 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 20 

Hangalak és jelentés    6 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   10 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 1 

Év eleji/félévi/év végi szövegértés felmérés 3 

Év eleji diagnosztikus felmérés 1 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, év eleji ismétlésre 

14 

Összes óraszám: 72 

 

 

AZ 5. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Témakör: Kommunikáció alapjai 

ÓRASZÁM: 4 óra 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 

A kommunikációs illemszabályok tudato-

sítása (üdvözlési szokások, SMS, chat) 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének 

felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 
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 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 

 

II. Témakör: Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 

ÓRASZÁM: 8 óra 

Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és 

értelem-megkülönböztető szerepe 

Helyesírási szótárak és helyesírási tanács-

adó portálak használata 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés elve 

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 alkalma-

zása a szövegalkotásban 

Fogalmak 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, 

határozóragok megfelelő használata 

 

III. Témakör: Állandósult szókapcsolatok 

ÓRASZÁM: 5 óra 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, 

közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi 

fán terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar 

szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a 

szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai 

többlet) 

A digitális kommunikáció állandósult szó-

kapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli 

kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezeté-

nek, használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a be-

szélt és írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

Fogalmak 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 
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IV. Témakör: A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 

szóösszetételek 

ÓRASZÁM: 20 óra 
Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális anya-

gok 

Beszédtechnika 

Madarak népnyelvi megnevezésének és 

hangjuknak összehasonlítása 

A személynévadás esztétikája 

Az összetett szavak kialakulása, jelentés-

változása, nyelvhelyességi kérdések 

Idegen elemű összetett szavak és nyelvhe-

lyességi 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 

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 

 

V. Témakör: Hangalak és jelentés 

ÓRASZÁM: 6 óra 

Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli 

és szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelv-

ben 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a 

rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő sza-

vak jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

Fogalmak 
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egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő 

szavak, jelentésmező 

 

VI. Témakör: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

ÓRASZÁM: 10 óra 

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 

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 felis-

merése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, hagyományos levél, elektronikus le-

vél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 

Fogalmak 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektroni-

kus levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

 

VII. Témakör: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

ÓRASZÁM: 1 óra 
A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladato-

kat javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállí-

tások felkeresése, megtekintése 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

Fogalmak 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, 

rovat, célcsoport, könyvismertetés 
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6. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

Kommunikáció alapjai 2 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegér-

tési tudnivalók                     

46 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   3 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 3 

Év eleji ismétlés, év végi ismétlés/rendszerezés 3 

Év eleji diagnosztikus felmérés 1 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, év eleji ismétlésre   

14 

Összes óraszám: 72 

 

 

A 6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Témakör: Kommunikáció alapjai 

ÓRASZÁM: 2 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása és üzenetének felismerése a 

mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek 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 nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak 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 

 

 

II. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szöveg-

ben.  A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotá-
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si, szövegértési tudnivalók 

ÓRASZÁM: 46 óra 

Szóelemek, szófajok Tulajdonnevek köznevesülése 

Köznevek tulajdonnévvé válása 

Történelmi ragadványnevek 

Melléknevek főnevesülése 

Melléknevek metaforikus jelentése 

Emberi tulajdonságok megjelenése az állan-

dósult 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 szövegépí-

tésben  

Hagyományos és digitális helyesírási szótárak 

és portálok használata 

A szófajok használatának nyelvhelyességi 

kérdései 

 

 

Az ige fogalma 

Az igeidők 

Az igemódok 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 

helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és 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: 

   A főnévi igenév 

   A melléknévi igenév 

   A határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 

 

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 kommuni-

kációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, szám-

név, 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 
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 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 

 

III. Témakör: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

ÓRASZÁM: 3 óra 

Könyvismertetés  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  

jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A plakát, a meghívó 

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 II. (könyvismertetés) 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, elektroni-

kus levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

 

IV. Témakör: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

ÓRASZÁM: 3 óra 
A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladato-

kat javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállí-

tások felkeresése, megtekintése Sajtótermékek jellemző jegyei 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 
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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 
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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 nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli 

és szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése.  
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7. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése (3+2)=5 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő szószerkezet, 

a szóösszetételek 

(12+30)=42 

Szövegértés, szövegalkotás (1+5)=6 

Könyvtárhasználat 1 

Év eleji/félévi/év végi szövegértés felmérés 3 

Év eleji felmérés anyanyelvi ismeretből, helyesírásból 1 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alap-

ján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra, év eleji ismétlésre  

(7+7)=14 

Összes óraszám: 72 

 

 

A 7. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

ÓRASZÁM: 5 óra 

Kommunikáció szóban és írásban Kommunikációs helyzetek paródiái, karikatú-

rái   

Hagyományos és digitális iskolaújság szer-

kesztése: műfajok, szerkesztők, szerkesz-

tési elvek 

A reklám médiumai, műfajai, hatásai 

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar 

   

Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, 

tájékoztató és véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

 

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 alkal-

mazása 

 A szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 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 

FOGALMAK 
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tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita  

 

II. Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 

szószerkezetek 

ÓRASZÁM: 42 óra 

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 

A szószerkezetek jelentéstömörítő szerepe, 

különös tekintettel az állandósult szókapcso-

latokra 

A szóösszetételek jelentéstömörítő szerepe, 

különös tekintettel az állandósult szókapcso-

latokra 

       

 

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) 

A mellé- és alárendelő szószerkezet 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 

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, hely-

határozó, részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és 

társhatározó, állandó határozó]), jelző [minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjel-

ző, értelmező]  

 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, 

határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető); 

szóösszetétel, szóképzés, szórend 
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III. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

ÓRASZÁM: 6 óra 
A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 

egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stiliszti-

kai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekin-

tése 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 

 

IV. Könyvtárhasználat 

ÓRASZÁM: 1 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 
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8. évfolyam 

 

Magyar nyelvből a 8. évfolyamon félévkor a tanulók anyanyelvi ismereteit záró felmé-

réssel kell értékelni.  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése (2+3)=5 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotási módok – já-

tékos feladatokkal 

10 

Készüljünk a felvételire! 10 

Szövegértés, szövegalkotás (3+3)=6 

Összetett mondat a szövegben (8+10)=18 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan 4 

Könyvtárhasználat 1 

Év eleji/félévi/év végi szövegértés felmérés 3 

Félévi – anyanyelvi ismereteket – záró felmérés 1 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – a szaktanár saját döntése alap-

ján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra   

(7+7)=14 

Összes óraszám: 72 

 

 

A 8. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

ÓRASZÁM: 5 óra 
Kommunikáció szóban és írásban Kommunikációs helyzetek paródiái, karikatú-

rái   

Hagyományos és digitális iskolaújság szer-

kesztése: műfajok, szerkesztők, szerkesz-

tési elvek 

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Vita és érvelés 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

 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 
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források, eszközök használatával 

 Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

 A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és 

alkalmazása 

FOGALMAK 

vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, felszólalás, alkalmi beszéd  

 

II. A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási 

módok – játékos feladatokkal 

ÓRASZÁM: 10 óra 
A köznyelv és csoportnyelvek A nagy magyar nyelvjárások hangtani, szó-

készletbeli jellemzőinek összevetése digitális 

anyagok segítségével 

Torz mozaikszavak stílushatásai 

Nyelvjárások 

Ritkább szóalkotási módok 

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

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 megfigye-

lése 

 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 

 

III. Készüljünk a felvételire! 

ÓRASZÁM: 10 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  

 Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő ha-

gyományos és digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése 

FOGALMAK 

Az eddig tanult fogalmak átismétlése 
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IV. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

ÓRASZÁM: 6 óra 
A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 

egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stiliszti-

kai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

Érvtípusok 

Egyenes érvelés, inverz érvelés          

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekin-

tése 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 

 

V. Összetett mondat a szövegben 

ÓRASZÁM: 18 óra 

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 

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 

 

VI. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései – játékosan 

ÓRASZÁM:  4 óra 
A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos 

nyelvemlékeink 

A jövevényszavak jelentésváltozásai 

A nyelvújítás mulatságos túlkapásai 

 

Nyelvünk eredete, rokonsága 

Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

Nyelvújítás 

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 

 

VII. Könyvtárhasználat 
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ÓRASZÁM: 1 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 
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Matematika 

 

BEVEZETÉS 

 

A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2020 alapelvei szerint készült. 

A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet az alapozó 

szakaszban (1−6. évfolyam) a felzárkóztatásra, amely hozzájárul az esélyegyenlőtlenség 

csökkentéséhez is. Továbbá a kerettanterv lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra is mind a 

négy évfolyamon. 

Így jobban a biztosítható a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése. Az óraszámok a 

törvényben meghatározott lehetséges számokhoz igazodnak, a szabadon választható órakeret 

terhére a ., 7., 8., évfolyamon heti 3+1= 4 órát használhatunk. 

Évfolyam 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám 4 4 3+1 3+1 

Éves óraszám 148 148 148 148 

 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként 

megjelölő – nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-

tanítása során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 

tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 

szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 

alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket 

fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a 

matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 

hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során 

a tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a 

mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló 

konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és 

alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 
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A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 

kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 

tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a 

különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 

modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 

műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 

tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 

alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 

alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja. 

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 

véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 

Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 

adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú 

haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést 

igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a 

matematika megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos 

alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 

matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

1. Tájékozódás 

● Tájékozódás a térben 

● Tájékozódás az időben 

● Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

2. Megismerés 

● Tapasztalatszerzés 

● Képzelet 

● Emlékezés 

● Gondolkodás 

● Ismeretek rendszerezése 

● Ismerethordozók használata 

3. Ismeretek alkalmazása 
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4. Problémakezelés és - megoldás 

5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások 

adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 

6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

● Kommunikáció 

● Együttműködés 

● Motiváltság 

● Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

7. A matematika épülésének elvei 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

● A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag 

alapos és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás 

és a releváns információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák 

adekvát használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési 

képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, 

önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A 

matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy 

tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló 

tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

● A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, 

hogy világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása 

során fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák 

megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az 

információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma 

megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon 

(szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és 

alkotásának készségrendszere. 

● A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló 

digitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, 

alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása 

hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

● A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül 

történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, 

majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek 

megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve 

találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. 

Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a 
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problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív úton 

példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások 

bizonyítására. 

● A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a 

kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika 

tanulásán keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik 

a kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni 

célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései 

megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A 

matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a 

hibákból pedig tanulni lehet. 

● A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s 

megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

● A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző 

kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a 

matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő 

viszonyát. 

● A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 

keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 

stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 

másokkal való együttműködés készsége). 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását 

jelentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az 

eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány 

területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját 

szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat 

megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és 

az érvelés igénye. 

Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; 

Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; 

Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; 
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Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; 

Alapműveletek tizedes törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; 

A függvény fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli alakzatok; 

Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A 

témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, 

hanem megjelenik más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. 

Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során 

alkalmazható modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és 

online felületek is támogatják. 

 

7–8. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció képességének 

fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata. 

Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges 

problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának 

igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. 

Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: 

Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti 

ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok 

előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli alakzatok; 

Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az 

egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a 

szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák 

megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat 

alkalmazva történik. 

Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés 

lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási 

szakasz során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 

A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet 

bemutatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 

támogatják. 

 

A HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK, ATTITŰDÖK KIALAKÍTÁSA 

A tanulók 

- a számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, 

- a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék, 

- a feladatok megoldása előtt megoldási tervet készítsenek, 

- a geometriai szerkesztések elkészítése előtt vázlatrajzot készítsenek, 

- a szöveges feladatok megoldásánál a szöveget pontosan értelmezzék, és 

a választ valamint az ellenőrzést szabatosan írják le. 
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A tanulók 

- gondolataikat pontosan, életkoruknak megfelelően a szaknyelv 

használatával tudják elmondani, 

- a számolási készség kialakulása után használják a zsebszámológépet, 

- szakirodalomból, internetről, egyéb ismerethordozókból önállóan is 

gyarapítsák tudásukat, 

- tájékozódjanak a korosztálynak megfelelő újságok, folyóiratok és 

szaklapok körében,   

- ismerjék a tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességeket. 

A négy év során tudatosan kell fejleszteni a tanulók lényegkiemelő képességét, analizáló és 

diszkussziós készségét, átfogó, nagyobb összefüggések felfedezésére is képes gondolkodását. 

Erre irányul a matematikaoktatásban a sokféle logikai feladat, a felfedeztető tanítás, az 

ismétlés, a rendszerezés, a szövegelemzés, a megoldások vizsgálata, a matematikai tartalmú 

játékok, és a tanár egyéniségétől, igényeitől függő, változatos módszertani megoldás. Az 

utóbbi években kiemelt cél a matematikai kompetenciák megszerzése, amelyeket új 

módszerek bevezetésével lehet kialakítani.  Ilyenek például a pár-, csoport-, illetve a 

projektmunkák. A közösen, csoportban (vagy párban) végzett munka során ki kell alakítani a 

tanulók közötti együttműködést, a helyes munkamegosztást, az egyéni és a közösségi 

felelősségvállalást. A közös eredmény érdekében előtérbe kerül egymás személyének 

tiszteletben tartása, a szolidaritás, a tolerancia, a segítőkészség. Ebben a szocializációs 

folyamatban könnyebben fejleszthetők a tanulók egyéni képességei, könnyebben kialakul az 

intenzív érdeklődés és a kíváncsiság, ami elősegíti a hatékonyabb tanulást. A tanulók 

matematikai szemléletének kialakításában nagy segítséget nyújtanak az interaktív tananyagok 

és az internet rendszeres használata. 

„A matematikai kompetencia: az alapműveletek és arányképzés alkalmazásának 

képessége a mindennapok problémáinak megoldása érdekében, a fejben és papíron 

végzett számítások során. A hangsúly a folyamaton és a tevékenységen, valamint a 

tudáson van. A matematikai kompetencia felöleli – eltérő fokban – a matematikai 

gondolkodásmód alkalmazásának képességét és az erre irányuló hajlamot (logikus és 

térbeli gondolkodás), valamint az ilyen jellegű megjelenítést (képletek, modellek, 

szerkezetek, grafikonok, táblázatok). 

A matematika kompetenciához szükséges tudás magában foglalja a számok, a 

mértékek és szerkezetek, az alapműveletek és alapvető matematikai fogalmak és 

koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika válasszal 

szolgálhat. 

Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy alkalmazni tudja az alapvető 

matematikai elveket és folyamatokat a mindennapok során, otthon és a munkahelyen, 

valamint hogy követni és értékelni tudja az érvek láncolatát. Képesnek kell lennie arra, 

hogy matematikai úton indokoljon, megértse a matematikai bizonyítást és a 

matematika nyelvén kommunikáljon, valamint hogy megfelelő segédeszközöket is 

alkalmazzon. 

A matematika terén a pozitív hozzáállás az igazság tiszteletén és azon a törekvésen 

alapszik, hogy a dolgok okát és azok érvényességét keressük.”  

/Kulcskompetenciák az élethosszig tartó tanuláshoz − Európai referenciakeret anyagából/  
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5. évfolyam 

 

Éves óraszám: 148 

Heti óraszám: 4 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika 5 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 10 

Alapműveletek természetes számokkal 10 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 11 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 11 

Alapműveletek közönséges törtekkel 11 

Alapműveletek tizedes törtekkel 9 

Arányosság, százalékszámítás 11 

Egyszerű szöveges feladatok 11 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 8 

Síkbeli alakzatok 9 

Transzformációk, szerkesztések 10 

Térgeometria 8 

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 148 

 

Témakör: Halmazok 

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 halmazok közös részét (metszetét) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

számokat, számhalmazokat, számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

593 

Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

Részhalmazok felismerése ábráról. Halmazok közös részének megállapítása ábrázolás 

segítségével. 

Fogalmak 

halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, számegyenes 

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…) szem-

pontjának/szempontjainak felfedeztetése 

Játék logikai készlettel 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika 

Óraszám: 5 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 és önállóan 

összeállít; 

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek isme-

rete 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 szá-

mok alkotása 

Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisz-

tematikus felsorolás 

Fogalmak 
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„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

Tevékenység 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a pá-

ros számokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

„Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a 

többieknek ki kell találni, melyik a hamis 

Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek ki-

próbálása a nyitott mondat igazzá tételére 

„Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek el-

rontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

„Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételek-

nek megfelelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 

Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

ismeri az osztó és többszörös fogalmát 

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 különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon ke-

resztül 

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 

Fogalmak 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, többszörös 

Tevékenység 
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Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek vá-

sárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy 

minél kevesebb érmét használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. 

A hányadost megbecsüli. 

 

Témakör: Alapműveletek természetes számokkal 

Óraszám: 16 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 sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. 

A hányadost megbecsüli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa egyjegyű természetes számmal 

Írásbeli osztás egyjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 
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A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság,) 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, 

szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság,  osztandó, osztó, hányados, 

maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Javasolt tevékenységek 

Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő számokhoz 

számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az 

nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja ki-

számolni a felírt számaiból. A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása cso-

portmunkában, például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles 

és zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összeha-

sonlítása 

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 

Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

Óraszám: 11 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 sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 
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a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

ismeri az egész számokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszo-

lút érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a 

számkörbővítés során 

Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, ) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

Fogalmak  

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Tevékenység 

Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 

Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegye-

nes” létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az érté-

küknek megfelelően foglalják el a helyüket 

Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–

10)-től (+10)-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négy-

zetbe 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 

Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 
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Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van 

a kisautó, ha … ?” 

Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy 

a játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám 

kivonásának modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, 

vegyél fel kölcsönt 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nél-

küli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítá-

sa 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő ki-

választása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

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 

Tevékenységek 

Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott tört-

nek megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár 
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mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző 

beosztások vannak) 

Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az 

egyik 4, a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 

harmad színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű kár-

tyajáték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való ki-

egészítése (euró, eurócent) 

Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

Témakör: Alapműveletek közönséges törtekkel 

Óraszám: 11 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 előze-

tes becslésével; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság,) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

Fogalmak 

közös nevező 

Javasolt tevékenységek 

Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban hú-

zunk, bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik olda-
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la a tört számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket össze-

adjuk; akinek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nél-

küli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítá-

sa 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő ki-

választása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel 

Óraszám: 9 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 előze-

tes becslésével; 

írásban összead, kivon és szoroz; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet egyjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

Tizedes törtek írásbeli osztása egyjegyű egész számmal gyakorlati feladatok megoldá-

sa során; a hányados becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 
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Fogalmak 

kerekítés 

Javasolt tevékenységek 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás se-

gítségével 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nél-

küli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítá-

sa 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő ki-

választása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Óraszám: 11  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 szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi ér-

tékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

Fogalmak 

 hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

tevékenységek 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hosz-

sza), objektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez keve-

sebb, a nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységek-

kel való mérése esetén 
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Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti ta-

nulmányokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

Témakör: Egyszerű szöveges feladatok 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges fe-

ladatokat következtetéssel  megold; 

gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel 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 módszerek-

kel, tervszerú próbálgatással vagy következtetéssel 

A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módsze-

rekkel, például tervszerú próbálgatással vagy következtetéssel 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Fogalmak 

becslés, ellenőrzés 

Tevékenységek 

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a 

tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét 

Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott 

pont koordinátáit leolvassa. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges 

szabályának megadása 

A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak meg-

figyelése, elemzése 

Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

Fogalmak 

megfeleltetés, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

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; tor-

pedó játék, kültéri tájékozódási verseny 

„Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a koor-

dináta-rendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának koor-

dinátáit közli a többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 

Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes arányosság grafi-

konjának kiválasztása 

Témakör: Sorozatok 

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 

Tevékenységek 

Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját 

munka készítése 

Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  
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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 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
meghatározza  a négyszög, téglatest kerületét, területét; 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

téglatest, kocka felszínét és térfogatát méréssel megadja, téglatest, kocka felszínét és 

térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó összefüggéseket ér-

ti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összeha-

sonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

Téglalap, négyzet  kerületének, területének mérése a természetes és az épített környe-

zetben 

Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az 

épített környezetben 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

Fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és 

mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei 

Javasolt tevékenységek 

Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő 

használata 

Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok te-

rülete, a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült 

térfogata...) 
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„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, be-

csült térfogata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült tér-

fogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mé-

rése, számolása 

Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, szá-

molás) 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

Óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

megismeri a szögfajtákat, 

megismeri a szög mérékegységeit, szög, szögperc, szögmásodperc 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 

Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

Fogalmak 

síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, téglalap, 

négyzet 

Tevékenységek 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lé-

nyegtelen tulajdonságok kizárása) 

Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megol-

dásainak összehasonlítása 

Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 
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Tangram játék 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alapszerkesztéseket végez 

ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehető-

ségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

Fogalmak 

merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges, szögfelező félegyenes 

Tevékenységek 

Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatá-

sa a padon 

Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

Témakör: Térgeometria 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
a kocka, a téglatest hálóját elkészíti; 

kockát, téglatestet épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

ismeri a kocka, a téglatest következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

a kocka, a téglatest tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 

Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

Fogalmak 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

Javasolt tevékenységek 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a tes-

tek kiválasztása) 

Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megol-

dásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; la-

pok, élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 

Témakör: Leíró statisztika 

Óraszám: 5 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 fo-

galmaz meg; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztar-

tás, sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 

A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, vonaldiagram, 

pontdiagram) kisméretű mintán 

A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 

Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

Átlag számítás 
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Fogalmak 

adat, diagram, táblázat, átlag 

Tevékenységek 

Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értel-

mezése, ábrázolása) 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunká-

ban 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Óraszám: 5 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 gyűj-

ti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazá-

sánál. 

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 

Tevékenységek 

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helye-

zett színes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában: valószí-

nűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket írunk kártyákra (pél-

dául mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két egyforma szín; 

egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd min-

denki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövetkezett; a kísérletek 

végén elemzés: melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket választanád 
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Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 

20 kísérletből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

Bökős játék csoportban: minden körben a 100-as tábláról véletlenszerűen választunk 

egy számot (bökünk vagy papírgalacsint dobunk a táblára); a játék elején mindenkinek 

van 5 korongja; körönként a szám választása előtt minden játékos egy-egy koronggal 

tippel, például kékre fordítja, ha a szám 7-tel osztható, pirosra, ha nem; ha nem találta 

el, elvesztette a korongját, ha talált, akkor nem; az veszít, akinek hamarabb elfogynak 

a korongjai 

10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irány-

ba, 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 fo-

galmaz 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 kimenete-

lére (például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biz-

tos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 
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6. évfolyam 

 

Éves óraszám: 148 

Heti óraszám: 4 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 5 

Matematikai logika, kombinatorika 5 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 10 

Alapműveletek természetes számokkal 10 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 11 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 11 

Alapműveletek közönséges törtekkel 11 

Alapműveletek tizedes törtekkel 9 

Arányosság, százalékszámítás 11 

Egyszerű szöveges feladatok 11 

A függvény fogalmának előkészítése 5 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 8 

Síkbeli alakzatok 9 

Transzformációk, szerkesztések 10 

Térgeometria 8 

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 148 

 

Témakör: Halmazok 

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 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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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 

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…) szem-

pontjának/szempontjainak felfedeztetése 

Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány ter-

mészetes szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása  

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal 

rendelkező elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a 

halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

Játék logikai készlettel 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika 

Javasolt óraszám: 5 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 és önállóan 

összeállít; 

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 
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A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek isme-

rete 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 szá-

mok alkotása 

Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisz-

tematikus felsorolás 

Fogalmak 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

Tevékenységek 

„Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a pá-

ros számokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

„Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a 

többieknek ki kell találni, melyik a hamis 

Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek ki-

próbálása a nyitott mondat igazzá tételére 

„Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek el-

rontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

„Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételek-

nek megfelelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 

Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét. 

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; 
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a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradé-

kuk szerint csoportosítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon ke-

resztül 

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 is-

merete 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 

Tevékenységek 

Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek vá-

sárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy 

minél kevesebb érmét használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. 

A hányadost megbecsüli. 

Témakör: Alapműveletek természetes számokkal 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
írásban összead, kivon és szoroz; 
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ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. 

A hányadost megbecsüli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldá-

sa során; a hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 

A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolha-

tóság) 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, 

szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, 

osztó, hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Tevékenységek 

Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő szá-

mokhoz számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi érték-

re írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi 

eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 
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A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nél-

küli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítá-

sa 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő ki-

választása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos 

dönt ennek igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edény-

be; a játékot az a tanuló nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 

Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

Javasolt óraszám: 11 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 sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

ismeri az egész számokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszo-

lút érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a 

számkörbővítés során 

Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolha-

tóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 
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Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

Fogalmak 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Tevékenységek 

Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 

Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegye-

nes” létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az érté-

küknek megfelelően foglalják el a helyüket 

Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–

10)-től (+10)-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négy-

zetbe 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 

Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van 

a kisautó, ha … ?” 

Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy 

a játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám 

kivonásának modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, 

vegyél fel kölcsönt 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nél-

küli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítá-

sa 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő ki-

választása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 
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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 

Tevékenységek 

Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott tört-

nek megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár 

mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző 

beosztások vannak) 

Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az 

egyik 4, a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 

harmad színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű kár-

tyajáték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való ki-

egészítése (euró, eurócent) 

Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

Témakör: Alapműveletek közönséges törtekkel 

óraszám: 11 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 előze-

tes becslésével; 

ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti. 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

618 

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, széttagolha-

tóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

Fogalmak 

közös nevező, reciprok 

Tevékenységek 

 

Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban hú-

zunk, bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik olda-

la a tört számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket össze-

adjuk; akinek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nél-

küli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítá-

sa 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő ki-

választása  

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel 

Óraszám: 9 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 előze-

tes becslésével; 

írásban összead, kivon és szoroz; 
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ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó sza-

bályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldá-

sához ennek megfelelő tervet készít; 

a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatok-

hoz 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 gya-

korlati feladatok megoldása során; a hányados becslése 

Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolha-

tóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes al-

kalmazása írásban és géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfele-

lő műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

Fogalmak 

kerekítés 

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 se-

gítségével 

A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nél-

küli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítá-

sa 

Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő ki-

választása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

„Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 
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Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Óraszám: 11 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 száza-

lékszámítási feladatokat megold; 

ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi ér-

tékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatok megoldásában 

Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 

Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak al-

kalmazásával 

Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

Fogalmak 

arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

Tevékenységek 

Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés ese-

tén 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hosz-

sza), objektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez keve-

sebb, a nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységek-

kel való mérése esetén 

Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámítá-

sakor először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti ta-

nulmányokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

Témakör: Egyszerű szöveges feladatok 
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Javasolt óraszám: 11 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 fe-

ladatokat 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 módszerek-

kel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módsze-

rekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módsze-

rekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

Fogalmak 

becslés, ellenőrzés 

Tevékenységek 

− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és 

a tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a 

szerepcserét 

− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

−  

Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

Javasolt óraszám: 5 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. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott 

pont koordinátáit leolvassa. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges 

szabályának megadása 

A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak meg-

figyelése, elemzése 

Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 

Fogalmak 

megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

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; tor-

pedó játék, kültéri tájékozódási verseny 

„Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a koor-

dináta-rendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának koor-

dinátáit közli a többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk 

Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes arányosság grafi-

konjának kiválasztása 

Témakör: Sorozatok 

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 
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sorozat, számsorozat, szabály 

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 

Óraszám: 8 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 szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket meg-

alapozó összefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összeha-

sonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabvány-

egységekkel a természetes és az épített környezetben 

Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az 

épített környezetben 

Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az 

épített környezetben 

Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

Fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és 

mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei 
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Tevékenységek 

Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő 

használata 

Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok te-

rülete, a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült 

térfogata...) 

„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; 

lépcső magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, be-

csült térfogata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült tér-

fogata…) 

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, mé-

rése, számolása 

Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, szá-

molás) 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

Óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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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, há-

romszög-egyenlőtlenség 

Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

Fogalmak 

síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő 

szárú és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

Tevékenységek 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lé-

nyegtelen 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 szimmetriatulajdon-

ságok megfigyelése 

Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek váloga-

tása 

Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megol-

dásainak összehasonlítása 

Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

Tangram játék 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám: 10 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 lehető-

ségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben; 
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felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környe-

zetben 

Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 

Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

Fogalmak 

szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező félegyenes 

Tevékenységek 

Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatá-

sa a padon 

Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítsé-

gével 

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, 

tengelyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 

Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egy-

élű vonalzó) 

Témakör: Térgeometria 

Óraszám: 8 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; 
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a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok meg-

oldásában. 

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 

Tevékenységek 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a tes-

tek kiválasztása) 

Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megol-

dásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; la-

pok, élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek használata 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 5 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 fo-

galmaz meg; 

konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztar-

tás, sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 

A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonal-

diagram, pontdiagram) kisméretű mintán 

A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 

Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés 

alapján kisméretű minta esetén 

Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

Fogalmak 

adat, diagram, átlag 

Tevékenységek 

Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értel-

mezése, ábrázolása) 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunká-

ban 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 5 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 gyűj-

ti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazá-

sánál. 

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 

Tevékenységek 
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Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helye-

zett színes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” esemé-

nyek megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmun-

kában: valószínűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket 

írunk kártyákra (például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van 

kék; van két egyforma szín; egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, 

elvégezzük a kísérletet, majd mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre 

írt esemény bekövetkezett; a kísérletek végén elemzés: melyik a jó kártya, melyik 

rossz, melyiket választanád 

Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 

20 kísérletből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével 

Bökős játék csoportban: minden körben a 100-as tábláról véletlenszerűen választunk 

egy számot (bökünk vagy papírgalacsint dobunk a táblára); a játék elején mindenkinek 

van 5 korongja; körönként a szám választása előtt minden játékos egy-egy koronggal 

tippel, például kékre fordítja, ha a szám 7-tel osztható, pirosra, ha nem; ha nem találta 

el, elvesztette a korongját, ha talált, akkor nem; az veszít, akinek hamarabb elfogynak 

a korongjai 

10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irány-

ba, 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 fo-

galmaz 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 kimenete-

lére (például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biz-

tos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 
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7. évfolyam 

 

Éves óraszám: 148 

Heti óraszám: 4 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, számhalmazok 6 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 9 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 19 

Arányosság, százalékszámítás 21 

Szöveges feladatok előkészítése 15 

Szöveges feladatok 18 

A függvény fogalmának előkészítése 6 

Síkbeli alakzatok 14 

Transzformációk, szerkesztések 14 

Térgeometria 14 

Leíró statisztika 6 

Valószínűség-számítás 6 

Összes óraszám: 148 

 

Témakör: Halmazok, számhalmazok 

Óraszám: 6 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 

(metszetét), 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 metszeté-

nek és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmaz-

ábrájuk elkészítése 

Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 
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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 

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 osz-

tály tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulaj-

donsággal rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdon-

sággal és az egyetlen tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazáb-

rán 

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 összeg-

zése 

Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Óraszám: 9 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 

összeállít; 

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek isme-

rete 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 figyelembevé-

telével és anélkül 

Fogalmak 

„minden”, „van olyan” 

Tevékenységek 

„Bírósági tárgyalás” játék 

„Einstein-fejtörő” típusú játék 

„Rontó” játék 

NIM játék; táblás játékok 

Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehe-

tőségeinek 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 

Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal 

Témakör: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Óraszám: 19 óra 

Tanulási eredmények 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét; 

pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 
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Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es szám-

körben 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi érté-

keinek felírása 

Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

Fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

Tevékenységek 

Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal 

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 négy-

zetszám 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Óraszám: 21 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 szabványmér-

tékegységeit, 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, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő száza-

lékszámítási feladatokat megold; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi ér-

tékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 
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Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 

Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, 

keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megol-

dása 

A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

Fogalmak 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

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 

mozgás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítá-

sa 

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 

költségvetésének tervezése 

Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmérték-

egységekkel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a ki-

sebb 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 üreges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 

Témakör: Szöveges feladatok előkészítése 

Óraszám: 15 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: 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

635 

egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket 

számol; 

egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt ki-

emel; 

egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és 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 lebontogatással 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

Fogalmak 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű 

kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

Tevékenységek 

Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül 

a megfelelő 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 állí-

tása 

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számol-

tatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott vég-

eredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után 

felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és for-

mális leírása 

Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

Témakör: Szöveges feladatok 

Óraszám: 18 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: 
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matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges fe-

ladatokat 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 

egyszerű 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 moza-

ik” alkalmazásával 

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, hi-

ány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 

pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

egyszerű grafikonokat jellemez. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való 

metszéspont 

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 

témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoport-

munkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az össze-

tartozó értékpárok grafikus ábrázolása 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kivá-

lasztása 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

Óraszám: 14 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, 

húrtrapéz, négyzet; 

ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

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 
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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, húrtra-

péz, négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; 

alkalmazásuk; halmazábra 

Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

Fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

Javasolt tevékenységek 

Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoporto-

sítása; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; tégla-

lapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemu-

tatása; a tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek váloga-

tása 

„Rontó” játék speciális négyszögekkel 

Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szüksé-

ges papír területének becslése, számolása 

Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása 

Derékszög kijelölése csomós kötéllel 

 

Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, 

az iskola épületében és a játszótéren 

„Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám: 14 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; 

felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 
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ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehető-

ségeikkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környe-

zetben 

Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

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 

Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való 

pont körüli elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése 

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus 

alakzatainak kiválasztása 

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 pere-

me, makett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 

Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; 

az euklideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

Témakör: Térgeometria 

Óraszám: 14 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 szabványmér-

tékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a kocka, a téglatest, a hasáb és a henger hálóját elkészíti; 

testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és henger következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 
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egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket meg-

alapozó összefüggéseket érti; 

a kocka, a téglatest, a hasáb, henger tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásá-

ban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Környezetünk tárgyaiban a hasáb, henger alakú testek felfedezése 

Hasáb és henger tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

Testek hálójának készítése 

Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számolással 

Fogalmak 

hasáb, henger, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

Javasolt tevékenységek 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a tes-

tek kiválasztása) 

Hasáb és  henger alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata 

Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mé-

rése, számolása 

Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számo-

lás) 

Témakör: Leíró statisztika 

Óraszám: 6 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; 
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megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fo-

galmaz meg; 

konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső 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 szárma-

zó diagramról 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) 

megfigyelése, összehasonlítása 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

Tevékenységek 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunká-

ban 

Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök 

használatáról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, 

megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása cso-

portmunkában 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűj-

ti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazá-

sánál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolá-

sa digitálisan is 

Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „ki-

sebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

Fogalmak 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

Tevékenységek 

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-

deszkával, zsákba helyezett színes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden ese-

ménykártya, amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; 

sorban végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a 

kártyáról levehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb el-

fogynak a zsetonok 

Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk 

egyszerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szor-

zatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos ese-

mény; tippeljünk 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 

eredményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 

„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fo-

galmaz meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobó-

testtel prímszámot dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságá-

ról; 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 bekö-

vetkezési esélyekről 
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8. évfolyam 

 

Éves óraszám: 148 

Heti óraszám: 4 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, számhalmazok 8 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 11 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 19 

Arányosság, százalékszámítás 21 

Szöveges feladatok előkészítése 10 

Szöveges feladatok 21 

A függvény fogalmának előkészítése 6 

Síkbeli alakzatok 14 

Transzformációk, szerkesztések 12 

Térgeometria 14 

Leíró statisztika 6 

Valószínűség-számítás 6 

Összes óraszám: 148 

 

 

Témakör: Halmazok, számhalmazok 

Óraszám: 8 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 

(metszetét), 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 metszeté-

nek és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 
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Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmaz-

ábrájuk 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 

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 osz-

tály tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulaj-

donsággal rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdon-

sággal és az egyetlen tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazáb-

rán 

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 összeg-

zése 

Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Óraszám: 11 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 

összeállít; 

a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek isme-

rete 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 figyelembevé-

telével és anélkül 

Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

Fogalmak 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

Tevékenységek 

„Bírósági tárgyalás” játék 

„Einstein-fejtörő” típusú játék 

„Rontó” játék 

NIM játék; táblás játékok 

Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehe-

tőségeinek 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 eset-

szétválasztás áttekintésére 

Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal 

Témakör: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Javasolt óraszám: 19 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 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 
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meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét; 

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 szám-

körben 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása 

Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi érté-

keinek felírása 

Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

Fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

Tevékenységek 

Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére 

Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal 

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 négy-

zetszám 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Óraszám: 21 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 szabványmér-

tékegységeit, 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: 
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ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő száza-

lékszámítási feladatokat megold; 

idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi ér-

tékes 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, 

keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megol-

dása 

A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

Fogalmak 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

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 

mozgás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítá-

sa 

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 

költségvetésének tervezése 

Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmérték-

egységekkel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a ki-

sebb 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 
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Óraszám: 10 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, két tagból közös számtényezőt ki-

emel; 

egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és 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 lebontogatással 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

Fogalmak 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű 

kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

Tevékenységek 

Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül 

a megfelelő 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 állí-

tása 

„Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számol-

tatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott vég-

eredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után 

felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott lebontogatási stratégia felfedése és for-

mális leírása 

Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

Témakör: Szöveges feladatok 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

649 

Óraszám: 21 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 fe-

ladatokat 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 

egyszerű 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 

Tevékenységek 

Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői moza-

ik” alkalmazásával 

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, hi-

ány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 

pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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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 

metszéspont 

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 

témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) csoport-

munkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az össze-

tartozó értékpárok grafikus ábrázolása 

Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kivá-

lasztása 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

Óraszám: 14 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, 

húrtrapéz, négyzet; 

ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 
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a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megol-

dásában; 

meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

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, húrtra-

péz, négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; 

alkalmazásuk; halmazábra 

Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 

Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

Fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

Javasolt tevékenységek 

Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoporto-

sítása; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; tégla-

lapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemu-

tatása; a tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra készítése 

Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek váloga-

tása 

„Rontó” játék speciális négyszögekkel 

Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szüksé-

ges 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 

„Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 
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Óraszám: 12 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; 

felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehető-

ségeikkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környe-

zetben 

Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

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 

Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való 

pont körüli elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése 

Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus 

alakzatainak kiválasztása 

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 pere-

me, makett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 

Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; 

az euklideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

Témakör: Térgeometria 

Óraszám: 14 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 szabványmér-

tékegységeit, 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, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket meg-

alapozó összefüggéseket érti; 

ismeri a gömb tulajdonságait; 

a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok meg-

oldásában. 

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, 

egymáshoz 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, sík-

metszetek 

Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számolással 

Fogalmak 

hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

Javasolt tevékenységek 

Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a tes-

tek kiválasztása) 

Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok meg-

oldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata 

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, mé-

rése, számolása 
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Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számo-

lás) 

Témakör: Leíró statisztika 

Óraszám: 6 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 fo-

galmaz meg; 

konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső 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 szárma-

zó diagramról 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) 

megfigyelése, összehasonlítása 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

Tevékenységek 

Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunká-

ban 

Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök 

használatáról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, 

megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása cso-

portmunkában 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

655 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűj-

ti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetet-

len”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazá-

sánál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolá-

sa digitálisan is 

Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „ki-

sebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

Fogalmak 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

tevékenységek 

Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-

deszkával, zsákba helyezett színes golyókkal 

Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden ese-

ménykártya, amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; 

sorban végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a 

kártyáról levehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb el-

fogynak a zsetonok 

Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk 

egyszerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szor-

zatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos ese-

mény; tippeljünk 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 

eredményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket 

21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 
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„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fo-

galmaz meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobó-

testtel prímszámot dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságá-

ról; 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 bekö-

vetkezési esélyekről 
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Élő idegen nyelv  

 

 

Bevezető 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott 

és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a 

tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, 

szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az 

anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. 

A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek, valamint 

az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 

szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. . A hatékony 

nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, 

úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek 
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óraszámok a fejlesztési egységek mellett 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a fe-

ladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthe-

tik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás cél-

járól, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommu-

nikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy 

javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát 

(szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), ame-

lyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa 

el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt 

venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus 

szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) 

részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát megta-

pasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet 

különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint 

a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szük-

ségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fono-

lógiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához 

szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olva-

sott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az 

íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 
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o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismere-

tét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelye-

ket a tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a 

nyelvtanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, 

testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel 

egy szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott 

nyelvben, az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes 

nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismer-

niük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel he-

lyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 

attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák 

megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni 

kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé vál-

jon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tuda-

tosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása 

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és 

fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzései-

vel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az 

idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és 

interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is 

hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel 

az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs 

technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 
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nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakít-

ható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás ered-

ményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi au-

tentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a 

differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása 

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási 

stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás mód-

szereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kiala-

kítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élet-

hosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  

 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb 

funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a 

pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik 

saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül 

folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés 

területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol 

tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen 

attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, il-

letve hová kell még energiát befektetnie. 

Az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat.  
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IDŐKERET: ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 4–8. évfolyam  

Tantárgyak 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Angol  2  3 3 3 3 

Angol – A 2+1 3+1 3+21 3+1 3+1 

Német 2 3 3 3 3 

Német -A 2+1 3+1 3+21 3+1 3+1 

 

A NYELVI CSOPORTOK SZERVEZÉSE 

 

A nyelvi csoportokat szintenként célszerű megszervezni, így évfolyamonként különböző 

szintű nyelvi csoportok is kialakíthatók. Így a diák nyelvtudásának megfelelő szintű 

csoportban tanulhat idegen nyelvet. A csoportok kialakításakor akár az évfolyamok 

megbontása is lehetséges. Ennek főleg a magasabb osztályokban van jelentősége.  

Szükséges az alacsony létszámú csoportok biztosítása a hatékony nyelvtanulás érdekében, 

ezért a nyelvi csoport létszáma célszerűen legfeljebb tizenöt fő. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek 

és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi köve-

telményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)határoz meg. A 

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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. 
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 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 
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5–6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben 

attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók vál-

tozatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglal-

kozásban, 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 5–6. 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.  
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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.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER sze-

rinti A1 szintet. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tu-

dás 

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az 

egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban feldolgozott szö-

vegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek folytatása, minta alapján 

egyszerű szövegek alkotása.  

A tematikai 

egység neve-

lési-

fejlesztési 

céljai 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 

támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egy-

szerű tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések, né-

hány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az isme-

rős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a szövegek témájá-

ra;  

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét in-

formáció 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-
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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. 

 

Fejlesztésiegység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi esz-

közök alkalmazásával.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-

kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás egysze-

rű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; 

rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszéd-

tempóban. 

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. 
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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. 

 

Fejlesztésiegység 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-



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

667 

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. 

 

Fejlesztésiegység 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. 
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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. 

 

Fejlesztésiegység 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. 
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5. évfolyam 

111 óra / 148 óra 

Család  

Családi programok (hétvégi utazás, kirándulás, nyaralás). 

Napirend. 

 Kapcsolódási pontok: 

Technika és tervezés: időbeosztás, napirend. 

Etika/hit- és erkölcstan :társas / családi kapcsolatok, szokások. 

Otthon  

Saját szoba bemutatása. Berendezési tárgyak és eszközök. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem: család és lakóhely. 

Matematika:tájékozódás a térben. 

Étkezés 

Étel- és italfajták. Étkezési szokások 

Kapcsolódási pontok: 

Természettudomány:az ember megismerése és egészsége: étrend. 

Öltözködés 

Évszakok szerint .Színek és minták.  

  

Sport 

Sportágak és sporteszközök. Kedvenc sportom. 

Kapcsolódási pontok: 

Természettudomány:az ember megismerése és egészsége: testrészek. 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok 

Iskola, barátok 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

670 

Iskolai helyiségek, tevékenységek, szabályok. Órarend. Kedvenc tantárgyam. Iskolai élet 

Angliában. 

Kapcsolódási pontok : 

Etika/hit- és erkölcstan:társaskapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, segítő kapcso-

lat. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek. Hobbik. Téli/nyári szünet. 

 Kapcsolódási pontok:  

Testnevelés és sport:sportok. 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Természet, állatok 

Állatkertben. Állatok és élőhelyük. Kedvenc állat bemutatása. 

Évszakok és hónapok. 

 Kapcsolódási pontok: 

Természettudomány:élőlények a ház körül, és a nagyvilágban / állatkertben; az állatok 

életmódjának főbb jellemzői, élőhelyeik. 

Ének-zene: angol gyerekdal. 

 

Ünnepek és szokások 

Születésnapi buli.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban (Halloween, Húsvét). 

Angol gyerekdalok. 

 Kapcsolódási pontok: 

Technika és tervezés; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:hétköznapok, 

ünnepek 

Technika és tervezés: angol születésnapi lapkészítése. 

Ének-zene: angol születésnapi dal. 

Zene, művészetek 

Hangszerek.Az iskolai zenekar. 
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Színházi előadás 

 Kapcsolódási pontok: 

            Ének-zene: zenehallgatás 

Utazás, pihenés 

Látnivalók , nevezetességek 

Kapcsolódási pontok: 

         Természettudomány 

 

 

 

Fogalomkörök − 5. évfolyam- Angol nyelv 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

 Jelenidejűség Present Simple  

 

She likes winter sports. 

When do you get up?  

I don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying?  

I’m leaving. 

 

Modalitás 

  Can (ability) 

 

Can you swim? 

I can/can’t swim. 

  Mustn’t You mustn’t eat in the 

lessons. 

Birtoklás kifejezése 

  Genitive ’s 

 

Possessive adj. 

Kate’s brother 

Whose? 

Our/their… 
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Névmások 

  Accusative of 

personal pronouns 

me, you, him, her, it, us, 

you, them 

  Demonstrative 

pronouns 

this/these, that/those 

Időbeli viszonyok 

 Időpont kifejezése When? 

What time? 

What’s the time? 

on Monday,in the morning, 

in the evening, at 5 pm  

It’s quarter to eight. 

 

Mennyiségi viszonyok 

 Főnvek többes szá-

ma 

 

Regular and 

irregular plurals  

puppies, mice, children, 

people 

 Sorszámnevek 

Tőszámnevek 

Ordinal numbers 

Cardinal numbers 

first, second…first-tenth 

21-100 
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6. évfolyam 

111 óra / 148 óra 

 

Öltözködés 

Ruhavásárlás. Kamaszdivat. Ruhafajták, anyagok, színek, minták 

 Kapcsolódási pontok: 

Matematika: pénznemek, árak. 

Ének-zene:  gyerekdal. 

Utazás, pihenés 

Városi élet−vidéki élet. 

Nyaralás. Kedvenc nyaralóhely, nyaralási formák 

Utazás repülővel. 

Európai országok, nemzetiségek.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika és tervezés:közlekedés. 

Hon- és népismeret:városom, falum, a hazai táj, a világörökség elemei. 

Természettudomány: országok, városok.  

 

A munka világa 

Foglalkozások és munkahelytípusok. 

Egy egyedi foglalkozások  

 

Szabadidő, szórakozás 

Érdeklődési kör. Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés. Közös időtöltés barátokkal.  

Filmek, jegyvásárlás. Múzeum. Kedvenc festmény bemutatása. Híres írók, zeneszerzők, fes-

tők, színészek. 

Kapcsolódási pontok. 

Vizuális kultúra: film, színház, kiállítások 
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Család  

Én és a családom. Saját magam és családtagjaim külső-belső jellemzése. 

 Kapcsolódási pontok: 

 Etika/hit-és erkölcstan:társas / családi kapcsolatok, szokások. 

Iskola, barátok 

Tanulási típusok. 

 Kapcsolódási pontok: 

 Etika/hit- és erkölcstan:társas kapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, egymás segíté-

se. 

Otthon  

Otthonok a célnyelvi országokban és a nagyvilágban, napjainkban és a régmúltban. 

Lakáshirdetések. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

 Kapcsolódási pontok: 

Természettudomány:lakóhelyi környezet. 

Matematika:tájékozódás a térben. 

Hon- és népismeret:városom, falum. 

Természettudomány, történelem:  településtípusok.  

Digitális kultúra: internetes kutatási feladat. 

  

 

Fantázia és valóság 

A barátság az irodalomban (A kis herceg, Micimackó). 

 Kapcsolódási pontok:  

Irodalom. 

Város, bevásárlás 

Közlekedés a városban, közlekedési eszközök.  

 Kapcsolódási pontok:  

Technika és tervezés: közlekedés, vásárlás. 
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Fogalomkörök −  6. évfolyam  - Angol nyelv 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

 Múltidejűség Past Simple of ’be’ 

 

He was a famous writer. 

Was he a writer? 

Yes, he was. No, he wasn’t. 

  Past Simple( regular 

and irregular forms) 

We visited the museum. 

They flew to Malta. 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do 

on Saturday? 

Térbeli viszonyok 

 Irányok, helymegha-

tározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases  

 

on the right, on the left, in 

the middle, in front of, 

towards, over, along, 

through, 

round, past, into, across, 

out of, away from, as far 

as, onto, off 

 

Időbeli viszonyok 
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 Időpont, gyakorság How often? 

 

 

 

When? 

 

every day, on Saturdays,  

at weekends, in the 

mornings, every afternoon, 

never, sometimes, often, 

always 

When I was 6 … 

At the age of … 

two years ago 

on 15th September, 1830 

Modalitás 

  Could/couldn’t 

(ability) 

I couldn’t help him. 

 

Mennyiségi viszonyok 

  Cardinal numbers  

 

 

 Megszámlálhatóság Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

 

 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? I’ve got a lot of/little 

money. 

 

Logikai viszonyok 

  Linking words 

 

Prepositional 

phrases 

as, so, if 

first, then, afterwards, 

finally be good at, be 

interested in on my own, 

look after fond of 

Minőségi viszonyok 
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  Comparative and 

superlative of 

adjectives 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl. 

  Adverbs slowly ,too fast, good 

enough, quite long, mainly, 

totally, freezing cold. 
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Fogalomkörök - 5-6. évfolyam – Német nyelv 
 

Témalista 

 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren 

Umgebung und Umwelt 
•Meine Woche 

•Meine Zeit 

•Mein Geburtstag 

•Meine Lieblingstiere 

•Mein Jahr 

•Mein Haus, meine Stadt 

•Meine Freunde 

•Das kann ich am besten 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 
•Meine Lieblingstiere 

•Mein Haus, meine Stadt 

•Meine Erlebnisse 

•Auf Klassenfahrt 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
•Meine Woche 

•Meine Erlebnisse 

•Auf Klassenfahrt 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
•Meine Lieblingstiere 

•Mein Jahr 

•Früher und jetzt 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
•Phonetik-Übungen in jeder Lektion 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 
•Mein Geburtstag 

•Meine Erlebnisse 

•Auf Klassenfahrt 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 
•Meine Zeit 

•Mein Jahr 

•Meine Freunde 

•Spielwiese-Seiten in jeder Lektion 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
•bei jedem behandelten Themenkreis 

 

Nyelvi funkciók 
 

•köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

•köszönet kifejezése 

•köszönetre történő reakció megfogalmazása 

•megszólítás kifejezése 

•bemutatkozás megfogalmazása 

•Információkérés, információadás 

•hogylét iránti érdeklődés 
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•hogylét iránti érdeklődésre történő reakciókifejezése 

•bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése 

•bocsánatkérésre történő reakciómegfogalmazása 

•jókívánságok kifejezése 

•főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

•megszólítás és elköszönés kifejezése írott,személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben 

•véleménykérés és arra reagálás 

•tetszés, illetve nem tetszés kifejezése 

•dolgok, személyek megnevezése,rövid/egyszerű jellemzése 

•igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

•tudás, illetve nem tudás kifejezése 

•nem értés megfogalmazása 

•visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

•alapvető érzések kifejezése 

•betűzés kérésének kifejezése 

•utasítások értelmezése és azokra történő reakciókifejezése 

•kívánság kifejezése 
 

Nyelvi elemek, struktúrák 
 

•cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidőben:’sein’ létige 

•cselekvés, történés, létezés kifejezése jelenidőben: elváló igekötős igék 

•felszólító mód 

•birtoklás 

•mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlanmennyiség 

•térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás,elöljárószók 

•kérdőmondatok, kérdőszavak 

•időbeli viszonyok: gyakoriság, időpontok 

•szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak  
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7–8. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 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 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 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 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi terüle-

teinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposab-

ban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. Ebben a fejlesztési szakasz-

ban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre, amelyeket a tanulók megis-
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mernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi számukra, 

hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat.  

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER sze-

rinti 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 ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- 

és beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a 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 
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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.  
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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). 
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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. 
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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 ne-

velési-fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű inte-

rakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

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

zés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-
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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. 
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7. évfolyam 

111 óra  

Család, egészséges életmód 

Családfa ,betegségek, tüneteik, kezelésük és megelőzésük. Balesetek, sérülések.  

Kapcsolódási pontok: 

Biológia:betegségek megelőzése. 

Technika és tervezés:egészséges életmód. 

Testnevelés: a mozgás szerepe. 

 

Szabadidő, szórakozás 

Kempingezés, kirándulás, kalandos utazások, versenyek.  

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak 

 

Idő, időjárás 

Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák.  

Magyarország éghajlata és időjárása. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási, éghajlati elemek. 

Fizika:természeti katasztrófák. 

 

Környezetünk védelme 

Környezettudatos viselkedés otthon és az iskolában. Szelektív hulladékgyűjtés. 

Veszélyeztetett állatok. 

 Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: Európán kívüli kontinensek, tájak, országok.  

Biológia:környezeti rendszerek állapota, védelme, fenntarthatósága. 

Technika és tervezés:tudatos vásárlás, egészséges életmód. 
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Ünnepek és szokások 

Ünnepek, fesztiválok itthon és a nagyvilágban. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:hétköznapok, ünnepek, tradicionális 

nyelvterületi ünnepek. 

Utazás, pihenés, barátság 

Utazási előkészületek. Szervezett és egyéni utazások. A repülőtéren és szállodában. 

A világörökség kincsei. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz:tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok, városok. 

Biológia:az erdők / sivatagok  világa. 

Felfedezések 

Nagy földrajzi felfedezések. Híres felfedezők (pl. Marco Polo). 

 Kapcsolódási pontok: 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:felfedezők és feltalálók  

Tudomány, technika 

Feltalálók és találmányok. A jövő technikai vívmányai. 

 Kapcsolódási pontok: 

 Biológia: tudománytörténet 

Fantázia és valóság  

Híres legendák. Utazás a jövőbe. 

 Kapcsolódási pontok: 

 Irodalom:világirodalom 

 Vizuális kultúra:képzeletem világa. 

Természet, állatok 

Természeti csodák itthon és a nagyvilágban. Földünk (égtájak, kontinensek, óceánok). 

 Kapcsolódási pontok: 
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 Földrajz, biológia – saját állat gondozása;  természetvédelem, védett állatok. 

 

 

Fogalomkörök - 7. évfolyam – Angol nyelv 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

 Múltidejűség Past Continuous What were you doing at 10? 

    

  Present Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Future with Will When will you be fourteen? 

 

Birtoklás kifejezése 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

Időbeli viszonyok 

 Időtartam How long?  

(Past Simple) 

How long were you in Spain?  

For a month. 

  Already, yet, just I have already read it.   

He has not arrived yet.  

She has just entered the rrom. 

Modalitás 
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  Can/could/may 

expressing permission 

Must/musn’t 

Need/needn’t 

Should/shouldn’t 

Can/could/may I join you? 

 

You must see it. 

You needn’t come now. 

You should ask her. 

 Feltételesség Conditional 1 We’ll stay at home if it rains. 

  Conditional 2 I would go if I had time. 

Szenvedő szerkezet 

 Jelen és múlt 

időben  

 Natural disasters are caused by 

people. 

The book was made from 

recyclegd paper. 

Logikai viszonyok 

 Szövegösszetartó 

eszközök 

 as, so, because 
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8. évfolyam  

111 óra / 148 óra 

 

Család  

Életformák, napirend, szokások. 

A generációs szakadék. Élet a múltban: dédszüleim világa. 

 Kapcsolódási pontok: 

Történelem, generációs szakadék, nagy- és  dédszülők történetei 

Etika/hit-és erkölcstan: társas kapcsolatok: család, otthon; az ember az időben: gyer-

mekkor, felnőttkor, öregkor. 

Technika és tervezés: családi munkamegosztás. 

Étkezés 

Receptek: hozzávalók és utasítások. 

Egészséges táplálkozás. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában.  

Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: táplálkozás. 

Kémia: egészséges táplálkozás. 

Technika és tervezés: családi munkamegosztás. 

Sport 

Testnevelés és sportok. 

 Kapcsolódási pontok: 

Biológia:az ember megismerése és egészsége. 

Testnevelés és sport:mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok. 

 

Iskola, barátok 

Az idegennyelv szerepe napjainkban. 

 Kapcsolódási pontok: 

 Etika/hit- és erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, egymás segí-

tése. 
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Szabadidő, szórakozás 

Film, színház, muzsika. 

Kapcsolódási pontok: 

Ének–zene: zenehallgatás. 

Magyar irodalom: színház, előadások. 

Vizuális kultúra:múzeumok, kiállítások. 

Természet, állatok 

Az esőerdők élővilága. 

Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi környezet és az élővilág összefüggései.  

Földrajz: földrészek (Ausztrália)  és óceánok, felszínformák. 

Város, bevásárlás 

Különböző életformák: vidék és város. 

Városi közlekedés. Szolgáltatások. 

Kapcsolódási pontok: 

Matematika:tájékozódás a térben. 

Földrajz:országok, városok, térkép használat, az én városom, falum, a hazai táj, a vi-

lágörökség elemei. 

Technika és tervezés:közlekedés, vásárlás. 

 

 

Utazás, pihenés 

Utazás, városnézés. 

 Kapcsolódási pontok: 

Földrajz:tájékozódás a földrajzi térben, Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok. Falum, a hazai táj, a világörökség elemei. 

Egészséges életmód 

A helyes táplálkozás. 
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Kapcsolódási pontok: 

Biológia:betegségek; azok megelőzése. 

Technika és tervezés:egészséges életmód; receptek. 

Média, kommunikáció 

Internet, közösségi oldalak. Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. 

Kapcsolódási pontok: 

Digitális kultúra:az információs technológián alapuló kommunikációs formák, média, 

informatika. 

 

 

 

 

Fogalomkörök − 8. évfolyam – Angol nyelv 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

 Múltidejűség Past Simple v. Used to 

 

They used to play cards a lot. 

 

Modalitás    

 Képesség Be able to She is able to finish it. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Feltételezés Must/can’t I must be very expensive. 

 

 

Függő beszéd 
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 Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

Mennyiségi viszonyok 

  Indefinite pronouns all, both, none, neither, every, 

each 

Logikai viszonyok 

  Relative pronouns who, that, which 

  Question tags                                                             You like swimming, don’t you? 
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Fogalomkörök - 7-8. évfolyam – Német nyelv 
 

Témalista 

 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren 

Umgebung und Umwelt 
•So leben wir  

•Mensch, Natur, Technik 

•Das wünsche ichmir 

•Zukunftspläne 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 
•So leben wir 

•Unterwegs in der Stadt 

•Komm mit in die Schweiz 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
•So ist Schule bei uns 

•Die Welt ist bunt 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 
•Das finde ich spannend 

•Lust auf Sport? 

•Mensch, Natur, Technik 

•Umwelt braucht Schutz 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
•Die Welt ist bunt 

•Phonetik-Übungen in jeder Lektion 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 
•So leben wir 

•Unterwegs in der Stadt 

•Komm mit in die Schweiz 

•Die Welt ist bunt 

Unterhaltung 
•Aus alten Zeiten 

•Das finde ich spannend 

•Lust auf Sport? 

•Pop, Rock oder Klassik? 

•Spielwiese-Seiten in jeder Lektion 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
•bei jedem behandelten Themenkreis 

 

Nyelvi funkciók 
 

•információkérés, információadás 

•véleménykérés és arra reagálás 

•egyetértés kifejezése 

•egyet nem értés kifejezése 

•akarat kifejezése 

•képesség kifejezése 

•kérés és arra történő reakció kifejezése 

•kínálás, illetve javaslat és arra történő reakciókifejezése 
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•meghívás és arra történő reakció kifejezése 
 
 
Nyelvi elemek, struktúrák 
 

•cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben:es gibt, sich-Verben 

•cselekvés, történés, létezés kifejezése múltidőben: Präteritum és Perfekt 

•cselekvés, történés, létezés kifejezése jövőidőben: Futur I. 

•birtoklás:haben, birtokos névmás, gehören 

•felszólító mód 

•melléknévfokozás 

•minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? melléknévragozás 

•térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás,elöljárószók 

•időbeli viszonyok: gyakoriság, időpontok 

•modalitás 

•esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv 

•szövegkohéziós eszközök: egyszerű és pároskötőszavak 

•szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és 

vissza utaló elemek a szövegben 
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Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommuni-

kációs eszközöket valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, amelyeknek megvalósí-

tására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bő-

vülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó pél-

dák dőlt betűvel szerepelnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  

2. Birtoklás  

3. Térbeli viszonyok 

4. Időbeli viszonyok 

5. Mennyiségi viszonyok 

6. Minőségi viszonyok 

7. Logikai viszonyok 

 

Angol nyelv 

 

Kommunikációs eszközök A1 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 
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Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice 

to meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very 

well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never 

mind. 
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Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to 

you. 

 

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés 

kérése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

 

 

Kommunikációs eszközök A2 
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Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  
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Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much bet-

ter, thanks. Not very well, I am 

afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the 

day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two dou-

ble one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

  

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you 

like it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boy-

friend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have 

to...? Is it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
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Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 

finally they all met at the 

cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
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Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

 

Német nyelv 

 

 

Kommunikációs eszközök A1  

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 
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Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-

lás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra rea-

gálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Dolgok, személyekmegnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
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Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

Kommunikációs eszközök A2  

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs esz-

közök 

 

Megszólítás Entschuldigung! 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf 

Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe 

jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. 

Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Pro-

blem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch 

zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, elköszönés Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele 

Grüsse 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem ismerése Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt 

aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte 

nach Hause gehen. 

ich kann… Ich kann jetzt mit-

gehen. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mei Bruder.… Meine 

Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. 

/Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich 

spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir 

ein Buch, bitte? 
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Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, 

gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider 

nicht. Nein, es tut mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, 

bitte. Nein, danke. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés Wie bitte? 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
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Történelem 

 

Bevezetés 

 

A Történelem tantárgy annak a - Történelem és állampolgári ismeretek elnevezésű - tanulási 

területnek a részét képezi, amely középpontjában az emberi civilizáció – és annak részeként a 

magyarság – által létrehozott kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági eredmények bemu-

tatása, emberek és közösségeik viszonyának tanulmányozása áll. 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, va-

lamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, ese-

ményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatarto-

zása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé 

teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének közép-

pontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmak-

kal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzésé-

hez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozá-

sa, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő 

hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfo-

galmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé 

lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során elengedhetetle-

nül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megérté-

séhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás él-

ményszerűsége 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 fejlesztésé-

nek 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, felelősségtel-

jes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami előse-

gíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a meg-

szerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalma-

zó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az 

itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A 

digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe 

van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá ne-

velésben. 

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-
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nelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 

problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gon-

dolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok 

és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak 

és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok min-

dennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi élet-

utaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető 

modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, 

hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válsá-

gos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás 

és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedete-

ket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. 

A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismeré-

se a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történe-

lem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő 

elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudomá-

nyos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az ér-

tékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a 

mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékterem-

tő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakö-

rök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társa-

dalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor 

személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok 

jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezé-

sekor, akár a pályaválasztás során is. 
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5-8. évfolyam 

 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a ma-

gyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, eseménye-

ivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a büszke-

ségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények megismerése 

megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki 

a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás leg-

alapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, politikai, 

gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás megalapozza a ta-

nulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának 

és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az 

egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem 

előtt kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját 

és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé a tör-

ténelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi portrék 

jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, 

zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, 

valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató történetek 

elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is tá-

maszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat tör-

ténelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és 

az emléknapok nyomán keletkező tudására. 

 

Óraterv 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

Éves óraszám 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 

 

A Történelem tantárgy helyi tantervét a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és al-

kalmazásárról szóló (2020.02.08-tól hatályos) 110/2012. (VI. 4.) számú Kormányrendelet 

„Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára” kerettanterve alapján készült.  

A Nemzeti alaptantervben körvonalazott nevelési célok, kulcskompetenciák, oktatási, fejlesz-

tési tartalmak a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek, így a Történelem tantárgy 

esetében is a NAT-ban foglaltak az irányadóak. Azonban a tantárgyhoz rendelt tartalmakat és 

fejlesztendő kulcskompetenciákat mindenkor a gyermekek állapotából fakadó egyéni sajátos-

ságokhoz igazodóan módosítjuk, a tantárgy témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi ajánlásokat a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvé-

nyesítjük. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál - a szakértői és rehabilitációs bizottság javasla-

ta/határozata mellett - a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére és oktatására - a 

fogyatékosság típusa alapján – megfogalmazott irányelveket vesszük alapul. 

 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 
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történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 

A 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.  

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. 

Így a kerettantervben meghatározott tananyagrészek/tanulási tartalmak feldolgozása átlagos 

esetekben a javasolt órakeret mintegy 80 %-ában feldolgozhatók. 

Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a tanu-

lási eredményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére a tanár által leghatékonyabb-

nak tartott (pl. egyéni, kooperatív) tanulási technikák alkalmazására. Továbbá ez által lehető-

ség nyílik a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák beemelésére, 

speciális foglalkozások szervezésére (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés), illetve 

tantárgyközi projektek megvalósítására. 

A kerettanterv évenként 5–8 témakör feldolgozását írja elő. Az egyes témakörök 2–7 témát 

tartalmaznak, ami tanévenként összesen 18–20 témát jelent. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra 

jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. 

Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget 

ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel 

történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projekt-

munkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezé-

sére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témá-

kat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcso-

lódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, szemé-

lyeket, 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. 

 

Értékelés 

Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és 

a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértéke-

lésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számon-

kérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos 

írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a meg-

szerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy cso-

portosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 

 – szóbeli felelet, 

 – feladatlapok értékelése, 

 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 
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 – rajzok készítése, 

 – munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

 – gyűjtőmunka elismerése, 

 – poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

–  múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

 

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szem-

pontokat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a történelem, társa-

dalmi és állampolgári ismeretek tanítására rendelkezésre álló órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek kerettan-

tervben megadott fogalomrendszer jól megtanulható, elsajátítható legyen 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának 

megóvására; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  

– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, történelmi atlasz); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti 

az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal 
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5–6. évfolyam 

 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt 

megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése és 

a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szüksé-

ges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől megis-

merkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző vonásával, 

jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és szereplőivel a 

19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, gyakorolja a változa-

tos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás időben és térben; 

történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák történelemtanu-

lási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások kép-

szerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős részét 

történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt 

korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az 

ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A kerettanterv a települések esetében ajánlásokat 

fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása során a pedagógusok régiójuknak 

megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, vagyis a tanu-

ló nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkedik meg 

az ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar 

történelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi 

jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti ha-

gyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés, 

a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve 

feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató témakö-

rök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához a 

tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élményeken ke-

resztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozásán keresztül 

fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompetenciája is.  

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  

Történelmi ismeretek  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó leg-

fontosabb 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 legfonto-

sabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 

szerepüket a magyar nemzet történetében; 

fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 

folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 

önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatá-

sait Magyarországon és a világban; 

ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
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példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban 

és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 

együttműködésére; 

valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi 

folyamatokban. 

Ismeretszerzés és forráshasználat 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a külön-

böző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve rövi-

debb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű vála-

szokat képes adni; 

megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 

különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múze-

umok 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 események-

nek;  

egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

Tájékozódás időben és térben 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos ese-

mény és jelenség időpontját; 

használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, korszak-

ra való utalással végez időmeghatározást; 

időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segít-

ségével; 

a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni egy 

adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek 

azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezésére; 

egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez 

és készít. 

Szaktárgyi kommunikáció 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, saját 

véleményt megfogalmazni; 

össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 

az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 

képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel kap-

csolatban; 

képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
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különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az értelme-

ző és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi fogalma-

kat; 

tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, 

ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be; 

egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 

meghallgatja mások véleményét, érveit; 

tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi esemé-

nyeket, jelenségeket, személyiségeket. 

Történelmi gondolkodás 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi magatar-

tásformákat és élethelyzeteket; 

a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 

feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

alátámasztja azokat; 

a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 

önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 

felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szo-

kásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 

példákat hoz a történelmi jelenségekre; 

felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 

folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 

gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áruterme-

lés, falu, város; 

eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

Az 5-6. évfolyamon a történelem tantárgy kerettantervi alapóraszáma: 136 óra 

                                                        szabadon tervezhető órák száma:    8 óra 

                                                                                     összes óraszáma: 144 óra 

 

Két mélységelvű téma kerettantervben javasolt óraszáma 5-6. évfolyamon összesen: 17 óra 

A két mélységelvű téma évfolyamonként bontott óraszáma a helyi tantervben: 10+7 óra 
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5. évfolyam 

 

kerettantervi 

alapóraszám 

két mélységelvű témára 

javasolt óraszám 

két mélységelvű 

témára szánt órák 

száma 

helyi tervezésű 

órák száma 

összes 

óraszám 

58 6-10 - - - 

58 - 10 4 72 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

Személyes történelem 7 

Fejezetek az ókor történetéből 13 

A kereszténység 5 

A középkor világai 13 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 20 

Két – kerettantervi téma – mélységelvű téma feldolgozása 

(a szaktanár választja ki, feltétel: az órakeretet min. 70%-ban magyar történelem-

hez kapcsolódó téma feldolgozására kell fordítani) 

10 

Bevezető/ismétlő/gyakorló/rendszerező óra 4 

Összes óraszám: 72 

 

Témakör: Személyes történelem 

óraszám: 7 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem a 

történelem 

Családi fotóalbum és sze-

mélyes tárgyak. 

Személyes történetek do-

kumentálása, elbeszélése. 

Egy nap dokumentálása. 

Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára pl. 

Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

 

Kronológia: Kr. e. és 

Kr. u., évszázad, ős-

kor, ókor, középkor, 

újkor, jelen-

kor/modern kor.  

 

Egyszerű, személyes 

történetek elmesélé-

se. 

Családi fotók, tár-

gyak, történetek 

gyűjtése és rendsze-

rezése. 

Címer, zászló, pecsét 

készítése önállóan 

vagy társakkal. 

Információk gyűjtése 

képi és tárgyi forrá-

sokból megadott 

szempontok szerint. 

A történelmi idő 

ábrázolása vizuális 

eszközökkel. 

Címer, zász-

ló, pecsét, az 

idő mérése 

Címerek és zászlók alkotó-

elemei saját település és 

Magyarország címere és 

zászlaja példáján. 

A hitelesítés eszköze, a pe-

csét (pl. az Aranybulla pe-

csétje). 

Személyes címer-, zászló- 

és pecsétkészítés. 

Az időszámítás. 

Javasolt tevékenységek: 

Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 

Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 

Időszalag készítése. 
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Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 

Címerek értelmezése tanári irányítással. 

 

Témakör: Fejezetek az ókor történetéből 

óraszám: 13 óra 

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 halottkultusz 

a piramisok és a Királyok 

Völgye példáján: Memp-

his és Théba. 

A legjelentősebb talál-

mány: az írás. 

Fogalmak: öntözé-

ses földművelés, 

fáraó, piramis, hie-

roglifa, városállam, 

jósda, többistenhit, 

olümpiai játékok, 

monda, provincia, 

rabszolga, gladiátor, 

amfiteátrum, falanx, 

légió, népvándorlás. 

 

Személyek: Khe-

opsz, Zeusz, Pallasz 

Athéné, Nagy Sán-

dor, Romulus, Han-

nibál, Julius Caesar, 

Augustus, Attila.  

 

Kronológia: Kr. e. 

776 az első feljegy-

zett olümpiai játé-

kok, Kr. e. 753 Ró-

ma alapítása a ha-

gyomány szerint, 

Kr. e. 490 a marat-

hóni csata, Kr. u. 

476 a Nyugatrómai 

Birodalom bukása. 

 

Topográfia: Egyip-

tom, Nílus, Athén, 

Olümpia, Spárta, 

Itália, Róma, Pan-

nónia, Aquincum, 

Marathón, Római 

Birodalom.  

Az ókori egyiptomi, görög 

és római életmód főbb vo-

násainak felidézése. 

Információk gyűjtése az 

ókori és a modern olimpiai 

játékokról, és összehason-

lításuk. 

Az ókori hadviselés leg-

alapvetőbb jellemzőinek 

bemutatása. 

Görög hoplita felismerése, 

fegyverzetének azonosítása 

képen, rekonstrukciós áb-

rán. 

A tanult háborúk okainak 

és következményeinek 

bemutatása; illetve a tanult 

hősökhöz kapcsolódó tör-

ténetek felidézése. 

Mai magyar településne-

vek azonosítása az ókori 

Pannónia térképén.  

A Hun Birodalom földrajzi 

kiterjedésének nyomon 

követése a térképen. 

A nomád életmód, gazdál-

kodás és hadviselés alap-

vető jellegzetességeinek 

felidézése. 

Történelmi mozgások (pl. 

hadmozdulatok, hadjárat-

ok, népmozgások) nyomon 

követése történelmi térké-

pen. 

Az ókori 

Hellász 

öröksége 

Mindennapok egy görög 

városban:  Athén és la-

kói.  

Görög istenek, az olüm-

piai játékok. 

Az athéni és spártai ne-

velés. 

Az ókori 

Róma örök-

sége 

Róma alapítása a mon-

dákban. 

Egy római polgár min-

dennapjai. 

A gladiátorviadalok és a 

kocsiversenyek. 

Római emlékek Pannó-

niában. 

A görög-

római hadvi-

selés 

Görög hadviselés a ma-

rathóni csata példáján. 

Nagy Sándor hadserege 

és hódításai. 

Az ókor „tankjai”: Han-

nibál elefántjai. 

Caesar légiói. 

Képek a 

népvándorlás 

korából 

A Római Birodalom 

szétesése. 

A Hun Birodalom.  

Attila és hadjáratai: az 

ókor egyik legnagyobb 

csatája (a catalaunumi 

csata). 

Javasolt tevékenységek: 

Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 

Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. piac, 

kikötő) feltüntetésével. 
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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 feldolgo-

zása. 

Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 

Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

 

Témakör: A kereszténység 

óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az Ószövetség 

népe  

 

Az Ószövetség/Héber Bib-

lia: Ábrahám és Mózes. 

Az önálló zsidó állam ala-

pítói: Dávid és Salamon 

története.  

Fogalmak: egyistenhit, 

Biblia, Ószövet-

ség/Héber Biblia, Új-

szövetség, zsidó vallás, 

keresztény vallás, ke-

resztség és úrvacsora. 

 

Személyek: Mózes, 

Dávid, Salamon, Jézus, 

Mária, József, Szent 

Péter és Szent Pál 

apostolok. 

 

Topográfia: Jeruzsá-

lem, Betlehem. 

Jézus élete legfonto-

sabb eseményeinek 

bemutatása. 

Jézus erkölcsi taní-

tásainak értelmezé-

se. 

A kereszténység fő 

jellemzőinek és el-

terjedésének bemu-

tatása. 

A Héber Biblia máig 

ható innovációi: 

egyistenhit, tízpa-

rancsolat, heti pihe-

nőnap  

Jézus élete, 

tanításai és a 

kereszténység 

Történetek az Újszövet-

ségből. 

A kereszténység főbb taní-

tásai. 

A kereszténység elterjedé-

se.   

A keresztény hitélet szín-

terei és szertartásai. 

A kereszténység jelképei. 

Javasolt tevékenységek: 

A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 

Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempontok alap-

ján. 

Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 

Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 
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Témakör: A középkor világai 

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. Viseg-

rád) és urada-

lom bemutatá-

sával 

Királyok és nemesek 

Várépítészet – híres magyar 

középkori várak. 

Egy uradalom működése, a 

falvak világa (a jobbágyok 

élete). 

Fogalmak: 

földesúr, lo-

vag, nemes, 

uradalom, 

jobbágy, ro-

bot,  pápa, 

szerzetes, 

bencés rend, 

pálos rend, 

kolostor, kato-

likus, román 

stílus, gótikus 

stílus, polgár, 

céh, iszlám 

vallás. 

 

Személyek: 

Szent Bene-

dek, Guten-

berg, Moha-

med. 

 

Topográfia: 

Visegrád, 

Pannonhalma, 

Szentföld, 

Anglia, Fran-

ciaország. 

A középkori és a mai 

életforma néhány jelleg-

zetességének összehason-

lítása. 

A középkori kultúra főbb 

vonásainak felidézése. 

Az egyes középkori tár-

sadalmi rétegek életfor-

mája közti eltérések ösz-

szehasonlítása. 

A középkori város és a 

falu összehasonlítása 

megadott szempontok 

alapján (pl. jellegzetes 

foglalkozások, életmód). 

A középkori hadviselés 

legalapvetőbb jellemzői-

nek bemutatása. 

A középkori páncélos 

lovag felismerése, fegy-

verzetének azonosítása 

képen, rekonstrukciós 

ábrán. 

Élet a kolos-

torban – egy 

magyar kolos-

tor (pl. Pan-

nonhalma) 

bemutatásával 

A középkori egyházszerve-

zet. 

A szerzetesség és a kolostor. 

Román és gótikus templom-

építészet – híres magyar 

középkori egyházi emlékek.  

Oktatás a középkorban. 

Élet a közép-

kori városban 

– egy magyar 

város (pl. Bu-

da) bemutatá-

sával 

A céhek. 

A városi polgárok. 

Városépítészet – híres ma-

gyar középkori városok. 

Könyvnyomtatás és rene-

szánsz. 

A keresztes 

lovagok világa 

Az iszlám–arab kihívás. 

A nehézlovas harcmodor. 

Keresztesek a Szentföldön. 

A lovagi életforma és kultú-

ra. 

Javasolt tevékenységek 

Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy kolos-

torról.  

Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  

Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 

Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 

Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 

Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból lovag, 

jobbágyból püspök). 

Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. foglal-

kozás, viselet, jelentős események stb.). 

 

Témakör: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

óraszám: 20 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

723 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Történetek a 

magyarok 

eredetéről 

A hun-magyar eredettörténet 

a krónikákban: Hunor, Ma-

gor; Csaba királyfi. 

Az Árpád-ház eredettörténe-

te: Emese álma, vérszerző-

dés.  

Fogalmak: hunok, 

finnugor, törzs,  vér-

szerződés, fejedelem, 

honfoglalás, széke-

lyek, kalandozások, 

vármegye, tized, is-

pán, Szent Korona, 

tatárok/mongolok, 

kunok. 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, Géza, I. 

(Szent) István, I. 

(Szent) László, Köny-

ves Kálmán, III. Béla, 

IV. Béla, Szent Gel-

lért, Szent Erzsébet, 

Szent Margit.  

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla kiadása, 

1241–1242 a tatárjá-

rás, 1301 az Árpád-

ház kihalása. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence, Esz-

tergom, Buda, Szé-

kesfehérvár, Horvá-

tország, Muhi, Né-

met-római Császár-

ság. 

A mondák és a va-

lóság közötti kap-

csolatok és ellent-

mondások felisme-

rése. 

A tanult mondai 

történetek felidézé-

se, a mondai hősök 

szándékainak azo-

nosítása. 

Mondai szereplők 

felismerése képek, 

művészeti alkotások 

alapján. 

Rekonstrukciós raj-

zok, ábrák elemzése 

és/vagy készítése a 

honfoglaló magya-

rok viseletéről, la-

kóhelyéről, fegyver-

zetéről. 

Történetek felidézé-

se az Árpád-kori 

magyar történelem-

ből. 

A tanult történelmi 

személyek jelentő-

ségének felismerése. 

A tanult uralkodók 

elhelyezése az idő-

szalagon. 

Honfoglalás 

és kalandozá-

sok 

Álmos és Árpád alakja a 

krónikákban. 

A honfoglalás: Etelközből a 

Kárpát-medencébe. 

Történetek a kalandozó ma-

gyarokról. 

Szent István 

és a magyar 

állam 

Géza és István alakja a kró-

nikákban. 

István harca Koppánnyal és a 

koronázás. 

Államalapítás: egyházszer-

vezés, vármegyék és törvé-

nyek. 

Árpád-házi 

királyportrék 

Szent László, a lovagkirály. 

Könyves Kálmán, a művelt 

király.  

III. Béla, a nagyhatalmú ki-

rály. 

II. András és az Aranybulla 

IV. Béla és a tatárjárás. 

Árpád-kori 

szentek 

Szent Gellért. 

Szent Erzsébet. 

Szent Margit. 

Árpád-kori 

győztes har-

cok és csaták 

A pozsonyi csata.  

Német támadások nyugatról: 

felperzselt föld és a vértesi 

csata. Nomád támadások 

keletről: a kerlési csata. 

Magyarország 

koronázási 

jelvényei 

Szent Korona. 

Palást, jogar, országalma. 

Javasolt tevékenységek 

Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 

Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében. 

A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 

Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 

A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 
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6. évfolyam 

 

kerettantervi 

alapóraszám 

két mélységelvű témára 

javasolt óraszám 

két mélységelvű 

témára szánt órák 

száma 

helyi tervezésű 

órák száma 

összes 

óraszám 

61 6-10 - - - 

61 - 7 4 72 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

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 

Két – kerettantervi téma – mélységelvű téma feldolgozása 

(a szaktanár választja ki, feltétel: az órakeretet min. 70%-ban magyar történelem-

hez kapcsolódó téma feldolgozására kell fordítani) 

7 

Bevezető/ismétlő/gyakorló/rendszerező óra 4 

Összes óraszám: 72 

 

Témakör: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyar ki-

rályportrék a 

14–15. szá-

zadból 

Károly és az arany-

forint. 

Nagy Lajos, a hódí-

tó. 

Luxemburgi Zsig-

mond, a császár. 

Fogalmak: aranyforint, kor-

mányzó, végvár, szekérvár, 

zsoldos. 

 

Személyek: I. (Anjou) Ká-

roly, I. (Nagy) Lajos, Lu-

xemburgi Zsigmond, Hunya-

di János, I. (Hunyadi) Má-

tyás. 

 

Kronológia: 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1456 a nán-

dorfehérvári diadal, 1458–

1490 Mátyás uralkodása. 

 

Topográfia: Lengyelország, 

Oszmán Birodalom, Csehor-

szág, Nándorfehérvár.  

A mondák és a való-

ság közötti kapcsola-

tok és ellentmondás-

ok felismerése. 

Tematikus térkép 

értelmezése és/vagy 

térképvázlat készíté-

se Nagy Lajos hódí-

tásairól/Hunyadi 

János hadjáratairól. 

A tanult történelmi 

személyek jelentő-

ségének felismerése. 

Hunyadi Já-

nos, a török-

verő 

Hunyadi János, a 

sokoldalú hadvezér. 

A nándorfehérvári 

diadal. 

Hunyadi Má-

tyás, a rene-

szánsz ural-

kodó 

Mondák és történe-

tek Mátyás királyról. 

A fekete sereg. 

Mátyás reneszánsz 

udvara. 

Javasolt tevékenységek 

A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes uralkodócsa-

ládok szerint. 
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A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segítségével). 

Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli lá-

togatásról.  

A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése és fel-

dolgozása. 

Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

 

Témakör: Új látóhatárok 

óraszám: 11 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

A felfedezők útjai. 

A világkereskedelem kiala-

kulása. 

Gyarmatosítás Amerikában: 

az őslakosság sorsa, ültetvé-

nyek és rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, 

manufaktúra, tőkés, 

bérmunkás, kapitaliz-

mus, bank, tőzsde, 

részvény, reformáció, 

református, evangéli-

kus, ellenreformáció és 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, vallási türe-

lem, felvilágosodás. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Magellán, Lut-

her Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Koper-

nikusz. 

 

Kronológia: 1492 Ame-

rika felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete. 

 

Topográfia: Spanyolor-

szág, India, Kína, Lon-

don, Sárospatak. 

A nagy felfedezők 

útjainak bemutatása 

térképen. 

A céhek és a manu-

faktúrák összeha-

sonlítása. 

A világkereskede-

lem útvonalainak 

bemutatása térkép 

segítségével. 

A reformáció és 

katolikus megújulás 

hatásának feltárása 

az anyanyelvi kultú-

ra és oktatás terüle-

tén. 

Érvelés a vallási 

türelem mellett. 

Korai kapi-

talizmus 

A tőkés gazdálkodás kibon-

takozása és a polgárosodó 

életmód. 

A manufaktúrák, a világke-

reskedelem kialakulása. 

Az első bankok és tőzsdék. 

A vallási 

megújulás 

Egyházi reformtörekvések a 

kora újkorban. 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Az anyanyelvi kultúra és 

oktatás felvirágzása magyar 

példák alapján. 

Vallási türelem Erdélyben. 

Az új világ-

kép kialaku-

lása  

A természettudományok 

fejlődése: a kopernikuszi 

fordulat. 

A középkorit felváltó világ-

kép: a felvilágosodás. 

Javasolt tevékenységek 

Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a világ-

kereskedelembe. 

Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól ké-

szült fotók alapján. 

A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templomok 

megtekintése. 

Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 

Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: pla-

káton, prezentációval, kiselőadáson. 

Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott szem-

pontok alapján. 
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Témakör: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

óraszám: 14 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török hábo-

rúk hősei 

II. Lajos és a mohácsi 

csata. 

Buda eleste és az ország 

három részre szakadása. 

A várháborúk hősei (pl. 

Dobó; Zrínyi, a szigetvá-

ri hős). 

Fogalmak: szul-

tán, janicsár, tö-

rök hódoltság, 

kuruc, labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás. 

   

Személyek: I. 

Szulejmán, II. 

Lajos, Dobó Ist-

ván, Bocskai Ist-

ván, Bethlen Gá-

bor, Zrínyi Miklós 

(a költő és hadve-

zér), II. Rákóczi 

Ferenc, Mária 

Terézia. 

 

Kronológia: 1526 

a mohácsi csata, 

1541 Buda eleste, 

1552 Eger védel-

me, 1686 Buda 

visszafoglalása, 

1703–1711 a Rá-

kóczi-

szabadságharc. 

 

Topográfia: Moh-

ács, Eger, Erdélyi 

Fejedelemség, 

Pozsony, Bécs. 

 

A mohácsi csata esemé-

nyeinek rekonstruálása 

animációs film és térkép 

alapján. 

A három részre szakadt 

ország és a fontosabb 

török hadjáratok bemuta-

tása tematikus térképen.  

A török- és Habsburg-

ellenes harcok hőseiről 

szóló történetek elbeszé-

lése, irodalmi szövegek 

felidézése. 

Képek, ábrázolások 

gyűjtése és azonosítása, 

filmrészletek értelmezé-

se a törökellenes hábo-

rúk hőseiről és esemé-

nyeiről. 

A három részre szakadt 

ország térképének értel-

mezése. 

Annak a bemutatása, 

hogy milyen hatással 

volt a török uralom Ma-

gyarország fejlődésére. 

II. Rákóczi Ferenc élet-

útjának és személyiségé-

nek bemutatása. 

Bocskai, Beth-

len és Zrínyi 

Bocskai István fejede-

lem, a hajdúk vezére. 

Bethlen Gábor, Erdély 

fejedelme. 

Zrínyi Miklós, a költő és 

hadvezér. 

Buda visszavétele: a tö-

rök kiűzése. 

II. Rákóczi 

Ferenc és sza-

badságharca 

Rákóczi fordulatos élet-

pályája Munkácstól Ro-

dostóig. 

Történetek a Rákóczi-

szabadságharc idejéből. 

A szatmári béke: függet-

lenség helyett megbéké-

lés a birodalommal. 

Mária Terézia  Mária Terézia, a család-

anya és uralkodó. 

Intézkedései Magyaror-

szágon. 

A magyar huszárok és a 

berlini huszárcsíny. 

Főúri kastélyok a műve-

lődés szolgálatában (pl. 

Eszterháza, Gödöllő). 

Javasolt tevékenységek 

Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 

Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 

Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) feldolgo-

zása. 

Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 

A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 

A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 

Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 
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Témakör: Élet a kora újkori Magyarországon  

óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság 

kori Magyarországon 

– egy konkrét telepü-

lés (pl. Debrecen vagy 

Kecskemét) bemutatá-

sával  

A török uralom. 

A mezőváros élete. 

Szarvasmarha-

kereskedelem. 

 

Fogalmak: nem-

zetiség, ortodox, 

barokk. 

 

Topográfia: 

Debrecen, Te-

mesvár. 

 

A kora újkori életmód 

összehasonlítása a maival. 

A török kori mezővárosok 

mindennapjainak bemuta-

tása különböző gyűjtött 

források alapján.  

A 15. századi és a 18. 

század végi magyarorszá-

gi etnikai viszonyok ösz-

szehasonlítása térképen, 

illetve táblázatban vagy 

diagramon szereplő ada-

tok segítségével. 

Élet a 18. századi Ma-

gyarországon – egy 

konkrét település (pl. 

Temesvár) bemutatá-

sával 

Magyarország újra-

népesülése és újra-

népesítése. 

Népek és vallások 

együttélése. 

A barokk városépí-

tészet. 

Javasolt tevékenységek 

A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése tematikus 

térkép segítségével. 

Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 

Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 

Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 

Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 
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Témakör: Forradalmak kora 

óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari forrada-

lom 

Gyapotból pamut. 

A textilipar fejlődése. 

A gőzgép. Bányászat, 

gyáripar, vasútépítés. 

Gyerekek és felnőttek 

mindennapjai egy 

iparvárosban. 

Fogalmak: ipari forrada-

lom, gyár, szabad verseny, 

tömegtermelés, munkanél-

küliség, forradalom, dikta-

túra. 

 

Személyek: James Watt, 

Edison, Bonaparte Napó-

leon. 

 

Kronológia: 1789 a francia 

forradalom, 1815 a water-

looi csata. 

 

Topográfia: Párizs, Habs-

burg Birodalom, Oroszor-

szág, Nagy-Britannia. 

Vélemény megfogal-

mazása a technikai 

fejlődés előnyeiről és 

hátrányairól. 

A francia forradalom 

értékelése; pozitívu-

mok és negatívumok 

azonosítása. 

Napóleon alakjának, 

történelmi szerepének 

megítélése különböző 

források alapján. 

Társadalmi-

politikai for-

radalom 

A köztársaság kísér-

lete Franciaország-

ban. 

A forradalmi terror. 

Napóleon a császár és 

hadvezér. 

Javasolt tevékenységek 

A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alapján. 

Beszélgetés a gyermekmunkáról. 

Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 

Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

 

Témakör: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

óraszám: 15 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor 

 

Széchenyi István alkotá-

sai. 

A jobbágyfelszabadítás 

kérdése. 

A magyar nyelv és a 

nemzeti kultúra ügye. 

Fogalmak: országgyű-

lés, közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

sajtószabadság, cenzú-

ra, miniszterelnök, 

honvédség, kiegyezés. 

 

Személyek: Széchenyi 

István, Kossuth Lajos, 

Batthyány Lajos, Bem 

József, Görgei Artúr, 

Klapka György, Fe-

renc József, Deák Fe-

renc. 

 

A reformkor legfon-

tosabb problémáinak 

bemutatása. 

1848. március 15-e 

eseményeinek felidé-

zése képek, doku-

mentumok, visszaem-

lékezések, filmrészle-

tek és/vagy dramati-

kus jelenetek segítsé-

gével. 

A kor történelmi sze-

replőinek jellemzése; 

tevékenységük bemu-

tatása. 

A forradalom A március 15-i esemé-

nyek és a 12 pont. 

Kossuth Lajos szerepe. 

Az áprilisi törvények. 

A Batthyány-kormány. 

Képek a sza-

badságharc 

történetéből 

Történetek a szabadság-

harc idejéből. 

Görgei Artúr, a hadve-

zér. 
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A tavaszi hadjárat. 

A Függetlenségi nyilat-

kozat. 

A fegyverletétel és meg-

torlás – Arad. 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1848. március 15. a 

pesti forradalom, 

1849. október 6. az 

aradi kivégzések, 1867 

a kiegyezés. 

 

Topográfia: Pest, Pá-

kozd, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad, Oszt-

rák-Magyar Monarc-

hia. 

A zsidóság pozitív 

szerepe a szabadság-

harcban. 

A tavaszi hadjárat 

hadmozdulatainak 

végigkövetése térké-

pen. 

A szabadságharcot 

követő megtorlás 

néhány konkrét ese-

tének bemutatása 

(aradi vértanúk, a 

zsidóságot sújtó kö-

zösségi büntetés) 

A kiegyezés értékelé-

se.   

A kiegyezés Az ellenállás formái. 

Deák Ferenc szerepe. 

A kiegyezés megkötése. 

Az Osztrák-Magyar Mo-

narchia megszületése. 

Javasolt tevékenységek 

Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  

Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 

Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről. 

Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 

Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 

Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 

1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 

Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 

Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák Fe-

rencről. 

Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet betöltő 

nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 

 

  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

730 

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 feltárása, az 

egyes történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú értelmezése. A tevékenységalapú 

tanulásnak továbbra is meghatározó szerepe van, ezért a kerettantervi beosztás időt hagy és 

lehetőséget teremt a műveltető történelemtanulásra, az ismeretek szélesebb körű alkalmazásá-

ra, a kooperatív technikák előtérbe helyezésére, a sokoldalú kompetenciafejlesztésre, 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 megenge-

di, hogy a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű legyen, ami a legalkalmasabb a mai 

világot meghatározó 19–20. századi folyamatok értelmezésére. Az egyetemes és a magyar 

történeti témák vegyesen, korszakokhoz köthető témakörökbe rendezve jelennek meg. Kisebb 

mértékben, de továbbra is jellemző, hogy a tanterv az általános jelenségeket a magyar történe-

lem példáin keresztül dolgozza fel. Az eseménytörténetet két tematikus és négy szintetizáló 

témakör egészíti ki. Utóbbiak hosszmetszeti jellegűek: a demográfia, a demokrácia, az egyes 

kiemelt régiók történetét, valamint a nemzeti kultúránk és történelmünk eredményeit tekintik 

át a kezdetektől napjainkig. Legfőbb céljuk a négy év alatt tanultak áttekintése, illetve ezek-

nek a témáknak magasabb szintű, integráló, szintetizáló értelmezése. 

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, jelenségeit, 

folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 

képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 

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, valamint napja-

inkra is hatással bíró következményeit; 

fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a béké-

re való törekvés mellett; 

ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen 

elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük 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 magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány törté-

nelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott 
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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: 

képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyeléséből, 

olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagok-

ból; 

kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, illetve 

rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján megfogalmazott kérdések-

re egyszerű válaszokat adni; 

megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 

különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múze-

umok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális források); 

képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 

megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi információkat; 

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 események-

nek;  

egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hitelességéről 

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 fontos ese-

mény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 

biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelen-

ségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolásá-

ra pl. időszalag segítségével; 

a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tárgya-

kat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 

helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értelmezésére, 

vaktérképen való elhelyezésére; 

egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez 

és készít. 

Szaktárgyi kommunikáció 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi sze-

mélyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 
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össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb magya-

rázó szövegek tartalmát; 

az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 

képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, fo-

lyamatokkal, kapcsolatban; 

képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során szaksze-

rűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kap-

csolódó 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 történelmi esemé-

nyeket, jelenségeket, személyiségeket. 

Történelmi gondolkodás 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző em-

beri magatartásformákat és élethelyzeteket; 

a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket 

fogalmaz meg; 

feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 

a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azonosítja; 

önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folyamatok-

ról; 

felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmó-

dokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai kor-

ral;  

társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, különbö-

ző korok szokásai alapján; 

példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 

feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltételeiről, 

okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 

több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait és 

következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);  

felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 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, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 

gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áruterme-

lés, falu, város; 
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eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

A 7-8. évfolyamon a történelem tantárgy kerettantervi alapóraszáma: 136 óra 

                                                      szabadon tervezhető órák száma:    8 óra 

                                                                                   összes óraszáma: 144 óra 

 

Két mélységelvű téma kerettantervben javasolt óraszáma 7-8. évfolyamon összesen: 12 óra 

A két mélységelvű téma évfolyamonként bontott óraszáma a helyi tantervben: 6+6 óra 
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7. évfolyam 

 

kerettantervi 

alapóraszám 

két mélységelvű témára 

javasolt óraszám 

két mélységelvű 

témára szánt órák 

száma 

helyi tervezésű 

órák száma 

összes 

óraszám 

62 6-10 - - - 

62 - 6 4 72 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

A modern kor születése 5 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 5 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 10 

A megosztott világ 5 

Magyarország szovjetizálása 10 

Két – kerettantervi téma – mélységelvű téma feldolgozása 

(a szaktanár választja ki, feltétel: az órakeretet min. 70%-ban magyar történelem-

hez kapcsolódó téma feldolgozására kell fordítani) 

6 

Bevezető, ismétlő/gyakorló/rendszerező óra 4 

Összes óraszám: 72 

 

Témakör: A modern kor születése 

óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A nemzeti eszme 

és a birodalmak 

kora 

A nemzeti eszme és a 

nemzetállamok Európá-

ja. 

A világ nagyhatalmai és 

ellentéteik a 20. század 

kezdetén. 

Gyarmatbirodalmak a 

világ térképén. 

Fogalmak: nacionaliz-

mus, liberalizmus, kon-

zervativizmus, demok-

rácia, szocializmus, 

kommunizmus, keresz-

tényszocializmus.  

 

Személyek: Bismarck, 

Marx. 

 

Kronológia: 1871 Né-

metország egyesítése. 

 

Topográfia: Németor-

szág, Olaszország, Brit 

Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, Ja-

pán.  

A 20. század eleji 

nagyhatalmak 

azonosítása, és a 

korabeli világra 

gyakorolt hatásuk 

feltárása térképek 

és egyszerű ábrák 

segítségével. 

A politikai esz-

mék legjellem-

zőbb gondolatait 

megjelenítő né-

hány egyszerű és 

rövid forrás ér-

telmezése és azo-

nosítása. 

A 19. századi po-

litikai eszmék 

Politikai eszmék: 

liberalizmus, 

konzervativizmus, 

szocializmus 

A liberalizmus. 

A konzervativizmus. 

A szocializmus és kom-

munizmus eszméje. 

A keresztényszocializ-

mus. 
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céljainak és jel-

lemzőinek rend-

szerezése. 

Javasolt tevékenységek 

Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 

Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősödésének 

okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 

Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 

Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 

 

Témakör: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

óraszám: 7 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modernizáló-

dó Magyaror-

szág 

Magyar feltalálók és talál-

mányok, az ipar fejlődése. 

Vasútépítés, folyószabá-

lyozás. 

Egy világváros kiépülése – 

az urbanizáció Budapest 

példáján. 

Fogalmak: kö-

zös ügyek, dua-

lizmus, MÁV, 

Millennium, 

emancipáció, 

urbanizáció. 

 

Személyek: 

Andrássy Gyula. 

 

Kronológia: 

1896 a Millen-

nium. 

 

Topográfia: 

Budapest. 

A millenniumi Budapest 

bemutatása. 

A dualizmus kori vidék és 

város lakóinak és élet-

módjának bemutatása. 

A 20. század eleji és ko-

runk életmódja közötti 

különbségek azonosítása. 

A korszak gazdasági és 

technikai fejlődésének 

bemutatása. 

A korszak ipari fejlődésé-

nek nyomon követése 

diagramok, táblázatok 

segítségével. 

A millenniumi 

Magyarország 

A soknemzetiségű ország. 

A zsidó emancipáció, a 

hazai zsidóság szerepe a 

magyarországi modernizá-

cióban. 

A cigányság helyzete, ha-

gyományos mesterségek.  

A millenniumi ünnepsé-

gek. 

A legjelentősebb kulturális 

alkotások. 

Javasolt tevékenységek 

Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, feltalá-

lójáról. 

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 

óraszám: 11 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első világ-

háború, Ma-

gyarország a 

háborúban 

A halálos lövés: a világ-

háború kirobbanása. 

A hadviselő felek: az 

antant és a központi 

hatalmak. 

Az állóháború. 

Magyarok a világhábo-

rúban. 

A hátország megpróbál-

tatásai. 

Lenin és a bolsevik ha-

talomátvétel. 

Fogalmak: antant, 

központi hatalmak, 

front, állóháború, 

hátország, bolse-

vik, tanácsköztár-

saság, vörösterror, 

fehér különítmé-

nyes megtorlások, 

kisantant. 

 

Személyek: Tisza 

István, Lenin, Ká-

rolyi Mihály, 

Horthy Miklós. 

 

Kronológia: 1914–

1918 az első világ-

háború, 1917 a 

bolsevik hatalom-

átvétel, 1920. júni-

us 4. a trianoni 

békediktátum.  

 

Topográfia: Szara-

jevó, Szerbia, Do-

berdó, Kárpátalja, 

Felvidék, Délvi-

dék, Burgenland, 

Erdély, Csehszlo-

vákia, Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria. 

A fontosabb hadviselő 

országok csoportosítása a 

szövetségi rendszerek 

szerint. 

Az első világháborús had-

viselés összehasonlítása a 

korábbi háborúkéval. 

A háborús körülményeket 

bemutató különböző típu-

sú források gyűjtése, fel-

dolgozása. 

Európa háború előtti és 

utáni térképének összeha-

sonlítása, a változások 

értelmezése. 

A történelmi Magyaror-

szág szétesésének bemuta-

tása térképen az elcsatolt 

területek történelmi meg-

nevezésével. 

Vélemény megfogalmazá-

sa a történelmi Magyaror-

szág felbomlásának okai-

ról. 

A trianoni békediktátum 

területi és demográfiai 

következményeinek érté-

kelése. 

Magyarország 

1918–1919-ben 

A forradalmi kísérlet – 

elhibázott kül- és kato-

napolitika. 

Magyarország megszál-

lásának folyamata. 

A tanácsköztársaság 

hatalomra kerülése és 

bukása. 

Az ellenforradalom. 

A trianoni bé-

kediktátum  

A Párizs környéki békék 

alapelvei, a vesztesek 

büntetése. 

A trianoni békediktátum 

– a megcsonkított Ma-

gyarország.  

Magyarország területi, 

népességi és gazdasági 

veszteségei. 

A kisantant. 

Javasolt tevékenységek 

Vita a háború okairól. 

Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma, vesz-

teségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 

Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a la-

kóhelyen és környékén. 

Első világháborús kiállítás megtekintése. 

Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 

Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 

 

Témakör: Totális diktatúrák 

óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
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Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

Lenin és Sztálin dikta-

túrája. 

Az államosítás. 

A terror és a munkatá-

borok. 

Fogalmak: személyi 

kultusz, GULAG, 

totális állam, nemze-

tiszocializmus, anti-

szemitizmus, fasiz-

mus. 

 

Személyek: Sztálin, 

Hitler. 

 

Kronológia: 1933 a 

náci hatalomátvétel. 

 

Topográfia: Szovjet-

unió, Szibéria (mun-

katáborok). 

A kommunista Szov-

jetunió és a nemzeti-

szocialista Németor-

szág jellemzőinek 

azonosítása képi és 

szöveges források-

ban. 

A totális diktatúrák 

összehasonlítása (pl. 

jelképek, ideológiák, 

hatalmi eszközök). 

Érvelés a 20. század 

kirekesztő ideológiá-

ival szemben. 

A nemzetiszocia-

lista Németország 

A nemzetiszocializmus: 

fajelmélet és antiszemi-

tizmus. 

A náci hatalomátvétel, 

a hitleri diktatúra és 

terror. 

A hitleri Németország 

terjeszkedése: Ausztria 

és Csehszlovákia.  

Javasolt tevékenységek 

GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása. 

Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista diktatúráról. 

 

Témakör: A Horthy-korszak 

óraszám: 9 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika 

irányai 

Horthy, a kormányzó.  

Antikommunizmus és reví-

ziós törekvések.  

A politikai antiszemitizmus. 

Bethlen István miniszterel-

nöksége. 

Külpolitikai kényszerpá-

lyák. 

Fogalmak: reví-

zió, numerus 

clausus, pengő.  

 

Személyek: 

Bethlen István, 

Klebelsberg 

Kuno, Szent-

Györgyi Albert. 

 

Kronológia: 

1920–1944 a 

Horthy-korszak. 

A Horthy-korszak gazdasági, 

kulturális, politikai és társa-

dalmi eredményeinek és 

problémáinak felidézése. 

Az antiszemitizmus meg-

nyilvánulásainak azonosítása 

források alapján. 

Magyarország külpolitikai 

céljainak és lehetőségeinek 

bemutatása. 

A társadalmi változások be-

mutatása szöveges és képi 

források alapján. 

A korszak egy kiemelkedő 

személyiségének bemutatása. 

Gazdasági, 

társadalmi 

és kulturá-

lis fejlődés 

Gazdasági eredmények.  

Az oktatás, a kultúra és a 

tudomány néhány kiemel-

kedő képviselője. 

Társadalmi rétegződés és 

érintkezési formák Magya-

rországon. 

Életmód, szabadidő, sport. 

Javasolt tevékenységek 

Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmáról. 

Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 

Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 

Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 
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Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 

 

Témakör: A második világháború 

óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború földön, 

tengeren és 

levegőben. 

A hadviselő felek: a ten-

gelyhatalmak és a szövet-

ségesek.  

Sztálin-Hitler paktum, kez-

deti német sikerek. 

A háború európai frontjai 

és a csendes-óceáni had-

színtér.  

Fordulatok a háborúban: 

Sztálingrád és Normandia, 

Berlin, az atombomba. 

Európa felosztása. 

Fogalmak: ten-

gelyhatalmak, 

szövetségesek, 

bécsi döntések, 

nyilasok, totális 

háború, holoka-

uszt, gettó, depor-

tálás, koncentrá-

ciós tábor, zsidó-

törvények. 

 

Személyek: 

Franklin D. Roo-

sevelt, Churchill, 

Teleki Pál, Szála-

si Ferenc, 

Salkaházi Sára. 

 

Kronológia: 

1939–1945 a má-

sodik világhábo-

rú, 1941. június a 

Szovjetunió meg-

támadása, 1944. 

március 19. Ma-

gyarország német 

megszállása, 

1945. április a 

háború vége Ma-

gyarországon. 

 

Topográfia: Sztá-

lingrád, Norman-

dia, Hirosima, 

Don-kanyar, 

Auschwitz. 

A nemzetiszocialista 

Németország és a kom-

munista Szovjetunió 

szerepének feltárása a 

háború kirobbantásában. 

A második világháború 

fordulópontjainak fel-

idézése. 

A háború fegyvereinek 

és borzalmainak bemu-

tatása különböző forrá-

sok alapján. 

Magyarország területi 

változásait és világhábo-

rús részvételét, valamint 

a második világháború 

főbb eseményeit bemu-

tató térképek értelmezé-

se. 

A magyar külpolitika 

háború előtti és alatti 

törekvéseinek és moz-

gásterének bemutatása. 

Ítélet megfogalmazása a 

második világháborús 

népirtásokról és háborús 

bűnökről. 

A magyar honvéd hely-

tállásának felidézése 

források alapján. 

Példák gyűjtése az el-

lenállás és embermentés 

formáira. 

Magyarország 

a világháború 

idején 

A revíziós eredmények  

A Szovjetunió elleni hábo-

rú – a 2. magyar hadsereg a 

Donnál. 

Német megszállás. 

A kiugrási kísérlet és a nyi-

las hatalomátvétel. 

A hadszíntérré vált Magya-

rország. 

A háború bor-

zalmai 

A totális háború.  

A világháború fegyverei. 

A hátország szenvedései. 

Az ellenállás formái. 

A bombázások és városi 

harcok – Budapest példá-

ján. 

A holokauszt A náci koncentrációs és 

megsemmisítő táborok. 

Az európai és magyaror-

szági zsidótörvények. 

Kísérlet az európai és a 

magyar zsidóság és cigány-

ság elpusztítására. 

Áldozatok és bűnösök, fele-

lősség és embermentés: 

néhány kiemelkedő példa. 

Javasolt tevékenységek 

Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának eszközeiről 

és helyszíneiről. 
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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 részletének 

megbeszélése. 

Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megismerése 

és értékelése. 

Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkeresése a 

lakóhelyen és környékén. 

 

Témakör: A megosztott világ 

óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A hideghá-

ború 

A kétpólusú 

világ – a vas-

függöny le-

ereszkedése. 

Németország 

kettéosztása. 

Fegyverkezési 

verseny a Szov-

jetunió és az 

Amerikai Egye-

sült Államok 

között. 

Hidegháborús 

konfliktusok: 

Korea, Kuba. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), hidegháború, 

vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-

atlanti Szerződés Szer-

vezete (NATO), Varsói 

Szerződés, piacgazdaság, 

jóléti állam.  

 

Személyek: Hruscsov, 

Kennedy. 

 

Kronológia: 1947 a pári-

zsi béke, a hidegháború 

kezdete, 1948 Izrael Ál-

lam megalapítása. 

 

Topográfia: Berlin, Né-

metországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), 

Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), 

Észak- és Dél-Korea, 

Kuba. 

A második világháború után 

kialakult világrendet bemutató 

térkép áttekintése és értelmezé-

se. 

A nyugati demokrácia és a 

szovjet diktatúra összehasonlí-

tása. 

A nyugati világ és a keleti 

blokk életkörülményeinek ösz-

szehasonlítása. 

A hidegháború korabeli és a 

mai világhatalmi viszonyok 

összehasonlítása. 

A hidegháborús korszak alapve-

tő jellemzőinek, történelmi sze-

replőinek azonosítása képek, 

szöveges források alapján. 

Gyűjtött információk értelme-

zése a hidegháború korának 

néhány világpolitikai válságáról 

(pl. Korea, Kuba, Berlin).  

Információk szerzése, rendsze-

rezése és értelmezése a két szu-

perhatalom fegyverkezési ver-

senyéről diagramok, táblázatok, 

képek és térképek segítségével. 

A Nyugat A nyugati de-

mokrácia és 

piacgazdaság. 

A jóléti társada-

lom. 

Az új tömegkul-

túra kialakulása. 

Javasolt tevékenységek: 

A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 

Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra jel-

lemző tárgyairól, eseményeiről. 

Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 

Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

 

Témakör: Magyarország szovjetizálása 
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óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

diktatúra kiépí-

tése Magyaror-

szágon 

Háborús pusztítás és szovjet 

megszállás, deportálások a 

szovjet munkatáborokba.  

Bűnbakká tett németek és 

magyarok – kitelepítések, 

lakosságcsere.  

Az 1945-ös és 1947-es vá-

lasztások.   

Egypártrendszer, államosítás, 

diktatúra.  

Fogalmak: 

malenkij robot, 

államosítás, terv-

gazdaság, Állam-

védelmi Hatóság 

(ÁVH). 

 

Személyek: Ko-

vács Béla, Rákosi 

Mátyás, Mind-

szenty József.  

 

Kronológia: 1945 

szovjet megszál-

lás, választás Ma-

gyarországon, 

1948–1956 a Rá-

kosi-diktatúra. 

 

Topográfia: 

Recsk, Horto-

bágy, Duna-delta. 

Magyarország szovjet 

megszállása követ-

kezményeinek felidé-

zése.  

A tömeges deportálá-

sok jellemzőinek azo-

nosítása visszaemlé-

kezések és egyéb for-

rások alapján. 

A Rákosi-rendszer 

jellemzőinek, bűnei-

nek azonosítása forrá-

sok, képek, filmrész-

letek alapján. 

A határon túli magya-

rok megpróbáltatása-

inak bemutatása kü-

lönböző források 

alapján. 

A Rákosi-

diktatúra 

Az ÁVH működése. 

A személyi kultusz. 

Az egyházüldözés. 

A tervgazdaság működése. 

Deportálások 

„békeidőben” 

A deportálások és üldözések 

okai. 

A határon túli magyarok 

megpróbáltatásai: deportálá-

sok Csehszlovákiában; szov-

jet, román és jugoszláv mun-

katáborok. 

Magyarországi kitelepítések 

és munkatáborok. 

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 feldolgozása. 
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8. évfolyam 

 

kerettantervi 

alapóraszám 

két mélységelvű témára 

javasolt óraszám 

két mélységelvű 

témára szánt órák 

száma 

helyi tervezésű 

órák száma 

összes 

óraszám 

62 6-10 - - - 

62 - 6 4 72 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör óraszám 

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 – kerettantervi téma – mélységelvű téma feldolgozása 

(a szaktanár választja ki, feltétel: az órakeretet min. 70%-ban magyar történelem-

hez kapcsolódó téma feldolgozására kell fordítani) 

6 

Bevezető, ismétlő/gyakorló/rendszerező óra 4 

Összes óraszám: 72 

 

Témakör: A forradalomtól az ezredfordulóig 

óraszám: 20 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az 1956-os for-

radalom és sza-

badságharc 

Október 23., a forrada-

lom kirobbanása.  

A pesti srácok és szabad-

sághősök. 

A forradalom lakóhe-

lyünkön és környékén.  

Szovjet tankokkal a nép-

akarat ellen. 

A forradalom jelképei. 

A magyar forradalom a 

világtörténelem színpa-

dán. 

Fogalmak: Molo-

tov-koktél, sortü-

zek, munkásőrség, 

Magyar Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), Kom-

munista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, termelőszö-

vetkezet, háztáji, 

maszek, gulyás-

kommunizmus, 

rendszerváltozta-

tás, privatizáció, 

jogállam, többpárt-

rendszer. 

 

Személyek: Nagy 

Imre, Kádár János, 

Gorbacsov, Rea-

Beszámolók készítése 

az 1956-os forradalom 

és szabadságharc hősei-

ről. 

Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc utáni 

megtorlások kegyetlen-

ségének bemutatása 

példákon keresztül. 

Érvek gyűjtése a Ká-

dár-rendszer diktatóri-

kus jellegének alátá-

masztására. 

A Kádár-rendszerről 

szóló különböző jellegű 

források elemzése, ér-

telmezése. 

A Kádár-rendszer és 

napjaink életkörülmé-

nyeinek összehasonlí-

A kádári diktatú-

ra 

A kádári megtorlás.  

A pártállam működése: 

az elnyomás változó for-

mái. 

Ellenőrzött társadalom, 

tömegszervezetek. 

Élet a Kádár-

rendszerben 

A paraszti gazdaságok 

felszámolása, téeszesí-
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tés.  

A szocialista modernizá-

ció – „a legvidámabb 

barakk”. 

A hiánygazdaság.  

A második gazdaság ki-

épülése. 

Életszínvonal-politika és 

eladósodás. 

gan, II. János Pál, 

Antall József, 

Göncz Árpád, 

Horn Gyula, Orbán 

Viktor. 

 

Kronológia: 1956. 

október 23. a for-

radalom kitörése, 

1956. november 4. 

a szovjet támadás, 

1956–1989 a Ká-

dár-rendszer, 

1989–1990 a rend-

szerváltoztatás, 

1990 az első sza-

bad választások, 

1991 a Szovjetunió 

felbomlása, 1999 

Magyarország be-

lép a NATO-ba. 

 

Topográfia: Corvin 

köz, Mosonmagya-

róvár. 

tása. 

A rendszerváltoztatás 

jelentőségének, követ-

kezményeinek bemuta-

tása. 

A magyar történelem 

legfontosabb politikai 

eseményeinek időrend-

be állítása a rendszer-

változtatástól napjain-

kig. 
A kétpólusú vi-

lág megszűnése 

és a rendszervál-

toztatás Magya-

rországon 

A Szovjetunió és a szoci-

alista rendszer országai-

nak válsága.  

Az ellenzék megszerve-

ződése Magyarországon. 

A tárgyalásos rendszer-

változtatás. 

A kétpólusú világ meg-

szűnése. 

Az első szabad ország-

gyűlési és önkormányzati 

választás.  

Antall József kormánya. 

Magyarország a 

rendszerváltozta-

tás után 

A demokrácia és a piac-

gazdaság kiépítése.  

A többpártrendszer mű-

ködése. 

Gazdasági válság és fel-

zárkózás  – vesztesek 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/ filmrészlet 

megtekintése és értelmezése. 

Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szerepéről. 

Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának idősza-

kából. 

Retró-kiállítás rendezése. 

Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmutatás 

alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 
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Témakör: Együttélés a Kárpát-medencében 

óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A határon túli 

magyarok 

Határon túli magyarlak-

ta területek. 

Fordulópontok a hatá-

ron túli magyarok törté-

netében: a történelmi 

Magyarország felosztá-

sa, a revízió, magyarel-

lenes megtorlások, 

rendszerváltoztatás.  

A kisebbségi lét nehé-

zségei egykor és ma: 

adminisztratív intézke-

dések és mindennapok. 

Kivándorlás és asszimi-

láció. 

Fogalmak: kitele-

pítés, asszimilá-

ció. 

 

Személyek: Es-

terházy János, 

Márton Áron. 

 

Kronológia: 

1944–1945 ma-

gyarellenes atro-

citások. 

 

Topográfia: Szlo-

vákia, Ukrajna. 

A határon túli magyarság 

története főbb fordulópont-

jainak áttekintése 1920-tól 

napjainkig. 

Példák gyűjtése a határon 

túli magyarság életéből a 

hűségre és helytállásra. 

A határon túli magyar ki-

sebbségi lét nehézségeinek 

bemutatása. 

A Kárpát-medence 1910-es 

és 1990 utáni etnikai tér-

képének összehasonlítása a 

magyarság és a nemzetisé-

gek elhelyezkedése szem-

pontjából. 

Példák gyűjtése a nemzeti 

összetartozás megnyilvánu-

lásairól az anyaországi és a 

határon túli magyarság kap-

csolatában. 

Példák gyűjtése a Kárpát-

medence népeinek együtt-

működésére és konfliktusai-

ra a történelem során. 

A magyarországi nemzeti-

ségek 19-20. századi törté-

nete főbb jellemzőinek, 

fordulópontjainak felidézé-

se. 

A magyaror-

szági nemzeti-

ségek a 19. szá-

zadtól napjain-

kig 

Magyarország nemzeti-

ségi arányainak válto-

zása. 

Az asszimiláció folya-

mata. 

Fordulópontok a nem-

zetiségek történetében: 

1848–49-es szabadság-

harc, a történelmi Ma-

gyarország felosztása, a 

magyarországi németek 

kitelepítése. 

A hazai cigány/roma 

népesség története. 

A nemzetiségi jogok a 

mai Magyarországon. 

Javasolt tevékenységek: 

Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) fordulópont-

jairól. 

Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 

Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul prog-

ram). 

Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása 

egymással és a hazai viszonyokkal. 

Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

 

Témakör: Népesedés és társadalom 

óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
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Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

A hagyomá-

nyos/ agrártár-

sadalmak 

Letelepedés és élelemterme-

lés: növénytermesztés és 

állattenyésztés. 

Önellátás, árutermelés, ke-

reskedelem. 

A népességnövekedés korlá-

tai. 

A hagyományos társadalom 

(hierarchia és család). 

Fogalmak: házia-

sítás, nagy pestis-

járvány, népes-

ségrobbanás, 

migráció, multi-

kulturalizmus, 

terrorizmus, glo-

balizáció. 

 

Személyek: 

Semmelweis Ig-

nác. 

A népesedés nagy kor-

szakainak és azok jel-

lemzőinek felidézése. 

Információk gyűjtése 

az élelemtermelés fej-

lődéséről (például régé-

szeti leletek alapján). 

A népességváltozás 

okainak és következ-

ményeinek bemutatása. 

Hasonlóságok és kü-

lönbségek megállapítá-

sa az egyes népesedési 

korszakok és folyama-

tok között. 

Vita a modern kori 

demográfiai folyama-

tokról és azok várható 

hatásairól. 

A modern/ipari 

társadalmak 

Az ipari forradalmak hatá-

sai: népességrobbanás és 

városiasodás. 

Népességnövekedés a fejlő-

dő és népességfogyás a fej-

lett világban. 

A migráció. 

A modern/ipari társadalom 

(egyenjogúság és individua-

lizmus).  

A női szerepek változásának 

áttekintése a történelem 

során. 

Javasolt tevékenységek: 

A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása állítá-

sok alátámasztására vagy cáfolására. 

Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, minden-

napjairól. 

Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 

A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 

 

Témakör: A demokratikus állam 

óraszám: 7 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modern 

demokrácia 

gyökerei 

Az athéni demokrácia 

működése.  

A parlamentáris rend-

szer működése Nagy-

Britanniában. 

Az elnöki rendszer 

működése az Ameri-

kai Egyesült Álla-

mokban. 

Fogalmak: népgyű-

lés, hatalmi ágak, 

alkotmány, elnök, 

általános választó-

jog. 

 

Személyek: Perik-

lész, George Was-

hington. 

 

Kronológia: Kr. e. 5. 

A demokrácia kialakulása, 

állomásainak felidézése és 

működésének jellemzése a 

különböző történelmi korszak-

okban. 

Csoportos szerepjáték demok-

ratikus döntéshozatalról (pl. az 

athéni demokráciában). 

Demokratikus döntéshozatal 

ábrázolása egy folyamatábrán. 

A brit parlamentáris és az 
A modern 

magyar ál-

Az Alaptörvény. 

Az Országgyűlés, a 
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lam kormány és az iga-

zságszolgáltatás.  

Az országgyűlési és 

önkormányzati vá-

lasztási rendszer. 

sz. az athéni demok-

rácia fénykora, 1776 

az amerikai Függet-

lenségi nyilatkozat, 

2012 Magyarország 

Alaptörvénye.  

amerikai elnöki rendszer ösz-

szehasonlítása. 

Áttekintő ábra értelmezése a 

magyarországi államszervezet-

ről és a választási rendszerről. 

Javasolt tevékenységek: 

Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 

Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

 

Témakör: Régiók története 

óraszám: 14 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 

és az Európa 

Unió 

Az Európai Unió születése és 

bővülése. 

Az európai integráció céljai, 

eredményei és gondjai. 

Magyarország európai uniós 

tagsága. 

Fogalmak: integ-

ráció, euró, Euró-

pai Unió, viseg-

rádi együttműkö-

dés, polgárhábo-

rú, nagy fal, hin-

duizmus, budd-

hizmus, kaszt-

rendszer, Korán. 

 

Személyek:  Lin-

coln, Gandhi, 

Mao Ce-tung. 

 

Kronológia: 1957 

a római szerző-

dés, 1992 a ma-

astrichti szerző-

dés, 2004 Magya-

rország belép az 

Európai Unióba. 

 

Topográfia: 

Brüsszel, Len-

gyelország, Cse-

hország, Közel-

Kelet, Izrael. 

Az Európai Unió cél-

jainak felidézése. 

Az európai integráció 

eredményeinek és 

problémáinak áttekin-

tése. 

A közép-európai ré-

gió középkori, újkori 

és mai térképeinek 

összehasonlítása. 

A közép-európai né-

pek helyzetének ösz-

szehasonlítása a kö-

zépkortól napjainkig. 

Az Amerikai Egyesült 

Államok szuperha-

talmi helyzetének 

elemzése és értékelé-

se katonai, politikai, 

gazdasági és kulturá-

lis téren. 

Kína világgazdasági 

és világpolitikai sze-

repének megvitatása. 

A közel-keleti konf-

liktusról megfogal-

mazott álláspontok és 

érvek azonosítása, 

beszélgetés a békés 

megoldási módokról. 

Közép-Európa A régió sajátosságai (jellemző-

en kontinentális helyzet, biro-

dalmi függés és nemzeti sok-

színűség). 

A második világháború had-

színtere. 

A szovjet megszállás. 

A visegrádi együttműködés. 

Az Amerikai 

Egyesült Ál-

lamok 

Az Amerikai Egyesült Államok 

létrejötte. 

Az amerikai polgárháború okai 

és eredményei. 

Az Amerikai Egyesült Államok 

világhatalommá válása. 

India Az indiai civilizáció vallási és 

kulturális alapjai. 

A brit gyarmati uralom. 

Gandhi és a függetlenségi 

mozgalom. 

A jelenkori India ellentmondá-

sai. 

Kína A kínai civilizáció vallási és 

kulturális alapjai. 

Kína félgyarmati sorban. 

A japán megszállás. 

Mao Ce-tung és a kommunista 

diktatúra. 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

746 

A gazdasági óriás. 

A Közel-Kelet Az Oszmán Birodalom felbom-

lása. 

Izrael állam létrejötte. 

Az olaj szerepe a régió történe-

tében. 

Az iszlám és az iszlamizmus. 

Etnikai, vallási és gazdasági 

törésvonalak. 

Javasolt tevékenységek: 

Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 

Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok segít-

ségével. 

Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján ismerte-

tők, prezentációk készítése. 

Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése törté-

nelmi térképeken. 

Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ változá-

sai, az olajválság). 

 

Témakör: Mérlegen a magyar történelem 

óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lábnyomaink 

a nagyvilág-

ban 

Világjáró magyarok (utazók, 

felfedezők). 

Tudósok és feltalálók (pl. in-

formatika, autóipar, űrkutatás). 

Világraszóló sportsikerek – 

magyarok az olimpiákon. 

Magyar művészek a világban. 

Javasolt szemé-

lyek (altémánként 

1-2): Julianus 

barát, Kőrösi 

Csoma Sándor, 

Magyar László; 

Neumann János, 

Csonka János, 

Galamb József, 

Kármán Tódor; 

Papp László, 

Puskás Ferenc, 

Egerszegi Krisz-

tina,  

Balczó András; 

Liszt Ferenc, 

Munkácsy Mi-

hály, Kodály Zol-

tán, Bartók Béla, 

Korda Sándor. 

 

Valamely területen 

kiemelkedő eredményt 

elérő magyarok tevé-

kenységének felidézé-

se, bemutatása.A Ma-

gyar Királyság közép-

kori sikeressége okai-

nak felidézése. 

Érvek gyűjtése a Habs-

burg Birodalomhoz 

tartozásunk előnyei és 

hátrányai mellett a 18. 

században és a 19. szá-

zad első felében. 

Levert szabadságharca-

ink értékelése az utóbb 

elért eredmények alap-

ján. 

A magyar 

megmaradás 

kérdései 

Magyarország mint szuverén 

európai hatalom a középkor-

ban. 

A török kor: a középkori örök-

ség pusztulása és az etnikai 

arányok romlása. 

Az Osztrák-Magyar Monarc-

hia, a Közép-Európát sikeresen 

egyesítő birodalom. 

Trianon máig tartó hatásai: a 

kisállami lét kényszerpályái a 

nagyhatalmak árnyékában. 

Új típusú kapcsolatépítés a 

rendszerváltoztatás után a ki-

sebbségbe került magyarság-

gal. 

A magyar megmaradás titkai: 
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szabadságharcok, békés épít-

kezés. 

Javasolt tevékenységek: 

Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 

Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, olimpi-

konokról, 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. 
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Állampolgári ismeretek 

 

Bevezetés 

Az Állampolgári ismeretek tantárgy annak a - Történelem és állampolgári ismeretek 

elnevezésű - tanulási területnek a részét képezi, amely középpontjában az emberi civilizáció – 

és annak részeként a magyarság – által létrehozott kulturális, társadalmi, politikai és gazdasá-

gi eredmények bemutatása, emberek és közösségeik viszonyának tanulmányozása áll. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási 

szakaszok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek 

szerint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, 

készségek, 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 

általános 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 – az általános iskolai 

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: 
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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. 

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. 
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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. 

 

ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT, VALAMINT A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. megérti a család, mint a társadalom alapvető intézményének szerepét, és értelmezi jellem-

zőit. 

2. lokálpatriotizmusa megerősödik, személyiségébe beépülnek a nemzeti közösséghez tarto-

zás, a hazaszeretet emocionális összetevői.  

3. ismeri a demokratikus jogállam működésének alapvető sajátosságait, alapvető kötelezettsé-

geit.  

4. jártasságot szerez mindennapi ügyeinek intézésében.  

5. saját pénzügyeiben tudatos döntéseket hoz.  

AZ EGYÉNI ÉS CSALÁDI SZOCIALIZÁCIÓ SEGÍTÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit;  

2. értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, köl-

csönösség, tisztelet;  

3. felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét.  

AZ AKTÍV TÁRSADALMI CSELEKVÉS ÉS A FELELŐS ÁLLAMPOLGÁRI MAGA-

TARTÁS MEGALAPOZÁSA  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését;  

2. értelmezi a törvényalkotás folyamatát;  

3. ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen mű-

ködő intézmények és szervezetek szerepét és működését;  

4. a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet készít a település fejlesztésé-

nek lehetőségeiről;  
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5. felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fon-

tosságát, megismeri a haza iránti kötelezettségeit, feladatait.    

A LOKÁLPATRIOTIZMUS ÉS A NEMZETI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének 

alapvető eseményeit és fordulópontjait;  

2. megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is;  

3. felismeri a nemzetek, nemzetállamok fontosságát a globális világban;  

4. megismeri és értelmezi a honvédelem jelentőségét, feladatait és szerepét.  

FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTT SZEREPEKRE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkci-

óját és működési sajátosságait;  

2. azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit, megismeri az 

alapvető ellátórendszereket és funkcióikat;  

3. megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit;  

4. információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatási helyzetről, a szakmaszerkezet változásai-

ról. 

 A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG SZEMLÉLETÉNEK ÉS 

GYAKORLATÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE   

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 

befolyásoló tényezőket;  

2. felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét;  

3. értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit;  

4. felismeri a közteherviselés gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségét, a társadalmi fele-

lősségvállalás fontosságát;  

5. fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is.  

A TÁRSAS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA FEJLESZTÉSE, 

A VÉLEMÉNYALKOTÁS TÁMOGATÁSA  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát;  

2. képes arra, hogy feladatai egy részét a társas tanulás keretében végezze el;  

3. önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít;  

4. önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs eszközöket.   
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8. évfolyam 

Az Állampolgári ismeretek tantárgy helyi tantervét a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásárról szóló (2020.02.08-tól hatályos) 110/2012. (VI. 4.) számú 

Kormányrendelet „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára” kerettanterve 

alapján készült.  

A Nemzeti alaptantervben körvonalazott nevelési célok, kulcskompetenciák, oktatá-

si, fejlesztési tartalmak a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek, így az Állampol-

gári ismeretek tantárgy esetében is a NAT-ban foglaltak az irányadóak. Azonban a tan-

tárgyhoz rendelt tartalmakat és fejlesztendő kulcskompetenciákat mindenkor a gyermekek 

állapotából fakadó egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosítjuk, a tantárgy témaköreire, 

azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesítjük. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál - a szakértői és rehabilitációs bizottság javasla-

ta/határozata mellett - a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére és oktatására - a 

fogyatékosság típusa alapján – megfogalmazott irányelveket vesszük alapul.  
 

 

A tantárgy órakerete: 

évfolyam heti óraszám évi óraszám kerettantervi 

alapóraszám 

helyi tervezésű 

óraszám 

8. 1 36 34 2 

 

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. 
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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. 

 

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 

4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátás 

3 

Év eleji bevezető óra/év végi rendszerező óra 2 

Összes óraszám: 36 

  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

754 

A 8. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

 

I. TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos 

családmodell 

óraszám: 4 óra 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetkö-

zösség, kölcsönösség, tisztelet; 

 értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellem-

zőit; 

 felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasz-

nosságát. 

 

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 

élményű megtapasztalása 

 A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítá-

sa, a családi szerepek megismerése 

 Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemző-

iről 

 Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

 A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműkö-

dés, kölcsönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

 

Fogalmak család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoá-

rok) 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 in-
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terjúterv készítése 

− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 

− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 

II. TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 

óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatá-

rozó és befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környe-

zettudatos 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 alakítá-

sa 

 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 – oko-

zati összefüggések feltárása 

 A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

 A családokra jellemző fogyasztási szokások 

 Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következte-

tések megfogalmazása 

 Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

 

Fogalmak 

 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi jutta-

tások, a tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény, a 

család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például kulturális, 

szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasz-

tás, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ kör-

nyezettudatosság; 

 

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, elle-

nőrző tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 
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− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a 

család megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadások-

ról, a megtakarítási lehetőségekről 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy 

valós riport készítése 

 

 

III. TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 

óraszám: 6 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település törté-

netének alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

 ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a telepü-

lésen 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 hasz-

nosságát; 

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

 önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, terve-

zetet készít. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítá-

sa 

 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 megis-

merése 

  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 

 

Fogalmak 

 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, 

jegyző, egyház, vallási közösség, szervezet, karitatív szervezet, 

civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, társadalmi felelős-

ség, fenntarthatóság; 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  
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− 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 összeállítá-

sa a lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhe-

lyünk múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai mű-

fajú szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, 

eseményeiről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 

− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és 

kulturális értékei, jellegzetes épületei 

 

 

IV. TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

óraszám: 6 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szem-

pontjából is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális vi-

lágban; 

 értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korá-

ban; 

 felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasz-

nosságát; 

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuni-

kációs 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 

 A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és 

lokálpatriotizmus 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, 

európaiság; Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

 

Fogalmak 

 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemze-

tiség, nemzetiségi jogok, Európai Unió, jogok és kötelezettségek, 

hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogalommagyarázat készítése 

− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotá-

sokban 
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− 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 kötele-

zettségekről 

− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmé-

vel 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 megvita-

tása 

− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú köte-

lezettségeiről, kapcsolatrendszeréről  

V. TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a 

gazdaságban 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 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 fenntartásá-

nak fontosságát; 

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuni-

kációs eszközöket; 

 felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómo-

rál javításának fontosságát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A kommunikációs készség fejlesztése 

 Digitális kompetencia fejlesztése 

 Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítá-

sa 

 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 
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 A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

 A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kor-

mány, Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíró-

ságok és az ügyészségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a 

gazdaságban 

 

Fogalmak 

 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország 

Alaptörvénye, köztársasági elnök, Országgyűlés, törvény, Kor-

mány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott jogképesség, 

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 

folyamatáról 

− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 

− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következmé-

nyeiről  

− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazda-

ságban 

− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos 

bemutatása 

− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hiva-

talnok élménybeszámolójának készítése 

− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségek-

ről. 

VI. TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szere-

pekre 

óraszám: 4 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendsze-

rek funkcióját 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 

szakmaszerkezet változásairól; 

 arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuni-

kációs eszközöket. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítá-

sa 

 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; Foglal-

kozások, szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

 

Fogalmak 

 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgár-

mesteri hivatal, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat,  kör-

jegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, pályaorientáció, életpá-

lya-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 munkaerőpi-

ac változásaiban   

− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  
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− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló 

készítése egy szakmáról, szakmacsoportról 

− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei 

 

 

VII. TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 

óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 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 kapcso-

lata 

 Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói ér-

dekek érvényesítéséről 

 A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

 

Fogalmak fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fo-

gyasztói érdekek védelme, tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, öko-

lógiai lábnyom 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 

− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló 

segítségével 

− 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 természe-

ti környezetre  

 

  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

764 

VIII. TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a 

szociális ellátás 

óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végé-

re:  

 értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommuni-

kációs eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítá-

sa 

 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, társa-

dalombiztosítás, szociális ellátás, családtámogatás, kórház, rende-

lőintézet, 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: 

köznevelés, 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 szem-

szögéből 

− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
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Hon- és népismeret 

 

Bevezetés 

Az Hon- és népismeret tantárgy annak a - Történelem és állampolgári ismeretek elne-

vezésű - tanulási területnek a részét képezi, amely középpontjában az emberi civilizáció – és 

annak részeként a magyarság – által létrehozott kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági 

eredmények bemutatása, emberek és közösségeik viszonyának tanulmányozása áll. 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret bizto-

sít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az ott-

hon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarorszá-

gon élő népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti 

a közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási 

területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékei-

nek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő maga-

tartás, 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-
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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.  

 

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 együtt-
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működve 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-

get érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a másokkal való 

együttműködést.  

 

ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT, VALAMINT A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK)  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. képessé válik a nemzedékek közötti párbeszédre;  

2. megismeri Magyarország és a Kárpát-medence kulturális hagyományait, tiszteletben tartja 

más kultúrák értékeit;  

3. ismeri és adekvát módon használja az ismeretkör tartalmi kulcsfogalmait;  

4. az önálló ismeretszerzés során alkalmazni tudja az interjúkészítés, a forráselemzés módsze-

rét;  

5. képes az együttműködésre csoportmunkában, alkalmazza a tevékenységek lezárásakor az 

önértékelést és a társak értékelését.  
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A LOKÁLPATRIOTIZMUS ÉS A NEMZETI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is;  

2. megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi hagyo-

mányait;  

3. megéli a közösséghez tartozást, nemzeti önazonosságát, kialakul benne a haza iránti szere-

tet és elköteleződés.   

A CSALÁD, A CSALÁDTAGOK, A KÖZÖSSÉG EMBERI ÉRTÉKEI IRÁNTI ÉRZÉ-

KENYSÉG FEJLESZTÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez tartozás érzé-

sét;  

2. nyitottá válik a hagyományos családi és közösségi értékek befogadására;  

3. felismeri a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejét;  

4. tiszteletben tartja más kultúrák értékeit.  

A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG CSÖKKENTÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

1. érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet;  

2. megbecsüli és megismeri az idősebb családtagok tudását, tapasztalatait, nyitott a korábbi 

nemzedékek életmódjának, normarendszerének megismerésére.   

A KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET FEJLESZTÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

1. megérti a természeti környezet meghatározó szerepét a más tájakon élő emberek életmód-

beli különbségében;  

2. belátja, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának elsődleges szempontja a 

szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése;  

3. megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is meg-

próbálja alkalmazni.   

AZ ÖNÁLLÓ ISMERETSZERZÉSBEN VALÓ JÁRTASSÁG NÖVELÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

1. önálló néprajzi gyűjtés során, digitális archívumok, írásos dokumentumok tanulmányozá-

sával ismereteket szerez családja, lakóhelye múltjáról, hagyományairól;  

2. szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján bővíti 

tudását.   
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A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG, A TÁRSAS EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE, A 

VÉLEMÉNYALKOTÁS GYAKORLATÁNAK ERŐSÍTÉSE  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

1. felismeri a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének, készségei-

nek és képességeinek, érdeklődési körének legjobban megfelelő feladatok vállalására;  

2. tevékenyen részt vesz a csoportmunkában zajló együttműködő alkotási folyamatban, digitá-

lis források közös elemzésében;  

3. meghatározott helyzetekben önálló véleményt tud alkotni, a társak véleményének meghall-

gatását követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 
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6. évfolyam 

 

A hon- és népismeret kötelező tantárgy, amely az 5–8. évfolyamok valamelyikén, legalább egy 

tanéven keresztül heti egy óra keretében jelenik meg. A Kerettanterv az 5. vagy a 6. évfolya-

mon történő teljesítésére tesz javaslatot. Intézményünkben – a helyi tantervünk alapján – a 

tantárgy teljesítése a 6. évfolyamon történik. 

 

Az Hon- és népismeret tantárgy helyi tantervét a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, be-

vezetéséről és alkalmazásárról szóló (2020.02.08-tól hatályos) 110/2012. (VI. 4.) számú 

Kormányrendelet „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára” kerettanterve 

alapján készült.  

A Nemzeti alaptantervben körvonalazott nevelési célok, kulcskompetenciák, oktatá-

si, fejlesztési tartalmak a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek, így a Hon- és 

népismeret tantárgy esetében is a NAT-ban foglaltak az irányadóak. Azonban a tantárgyhoz 

rendelt tartalmakat és fejlesztendő kulcskompetenciákat mindenkor a gyermekek állapotából 

fakadó egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosítjuk, a tantárgy témaköreire, azok tartalmára 

és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat a tanulók egyéni adottságainak figye-

lembevételével érvényesítjük. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál - a szakértői és rehabilitációs bizottság javasla-

ta/határozata mellett - a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére és oktatására - a 

fogyatékosság típusa alapján – megfogalmazott irányelveket vesszük alapul.  

 

A tantárgy órakerete: 

évfolyam heti óraszám évi óraszám kerettantervi 

alapóraszám 

helyi tervezésű 

óraszám 

6. 1 36 34 2 

 

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.  
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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 témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Az én világom 6 

Találkozás a múlttal 20 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 8 

Év eleji bevezető óra/év végi rendszerező óra 2 

Összes óraszám: 36 
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A 6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

 

I. TÉMAKÖR: Az én világom 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való 

tartozás érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digi-

tálisan elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutat-

ja szülőföldje hagyományos értékeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 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, népha-

gyományai 

 

Fogalmak 

 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, fog-

lalkozás, norma, épített környezet, természeti környezet, fenntartha-

tóság 

 

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 osz-

tályközösséggel 

 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatáro-

lása, családi időszalag készítése 
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 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafi-

kai szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített 

örökség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti érté-

kekről. Az emlékhelyek gondozása. 

 

II. TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal 

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 felhasználásá-

nak elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének 

követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében 

is törekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyi-

ségének, többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmód-

jának, 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, közösségmegtar-

tó erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján 

önálló előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert 

szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meg-

hallgatását követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

 

A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 
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 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

 

Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a ha-

gyományos közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó 

szokások és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 

Fogalmak 

 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó 

szerkezet, tetőformák, konyhai cserépedény, sparhelt, munkasarok, 

szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, aprószentek napi vesszőzés, 

háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehaj-

tás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, 

pünkösdölés, pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, 

pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, leányélet, legényélet, 

lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, 

szövés, fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, 

böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport 

jellegű játék, gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzó-
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zás”, polgár, munkás, értelmiség, keresztelő 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szen-

tendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elem-

zése fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztí-

pusok kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez 

kapcsolódó háztípus grafikus ábrázolása 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti munka-

megosztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, csa-

ládon belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása 

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó 

játékok megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítsé-

gével 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, 

tematikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kap-

csolód szokások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készí-

tése pl. termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás 

(pl. hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatá-

sával, felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcso-

lódó hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldol-

gozása a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári 

kikiáltók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári él-

mények megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének összeha-

sonlítása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alap-

ján. 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 össze-
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állítása a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, 

piac, hivatal, színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmun-

kában  

 

 

III. TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

óraszám:  8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán 

be tudja mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített 

örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek 

megismerése között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és 

kultúra eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

 

Fogalmak 

 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő ma-

gyarok, szórvány, nemzeti összetartozás, haza, hazaszeretet, 

hungarikum, világörökség 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájai-
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nak 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 örökségé-

nek, népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, népművé-

szetről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj kulturális 

jellemzőinek ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét 

képező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, 

hungarikumokról   

 Gyűjtőmunkát követően egy-egy megismert helyi népszokás, népdal, népmese vagy 

monda  dramatikus bemutatása 

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, 

digitális tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag készítése  

 Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek 

jelölésével, jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 
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Etika/ Hit és erkölcstan 

 

Etika 

A tantárgy középpontjában az erkölcsi nevelés áll, amely a tanuló erkölcsi érzékének és erköl-

csi gondolkodásának fejlesztését jelenti. A tananyag olyan alapvető értékeket közvetít – mint a 

segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabadság, felelősség, igazságosság, becsületesség, 

méltányosság, tolerancia, önazonosság -, amelyek a tanuló lelkiismeretének fejlődését szol-

gálják. Emellett - az etika tanulása során - a tanuló megismerkedik a magyar, az európai és a 

világtörténelem etikailag is fontos eseményeivel, jelenségeivel, folyamataival és szereplőivel - 

jelentős mértékben elősegítve ez által -, hogy a tanuló megismerje és elsajátítsa azt a kulturá-

lis kódrendszert, amely lehetővé teszi számára identitása, valamint a magyar nemzet és a ke-

resztény, keresztyén normarendszeren alapuló európai civilizáció iránti elkötelezettsége ki-

alakítását és megerősítését. 

 

Az Etika tantárgy helyi tanterve a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és al-

kalmazásárról szóló (2020.02.08-tól hatályos) 110/2012. (VI. 4.) számú Kormányrendelet 

módosításáról megnevezésű jogszabály alapján készült „Kerettanterv az általános iskola 5-

8. évfolyama számára” kerettanterve alapján készült.  

A Nemzeti alaptantervben körvonalazott nevelési célok, kulcskompetenciák, oktatá-

si, fejlesztési tartalmak a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek, így az Etika tan-

tárgy esetében is a NAT-ban foglaltak az irányadóak. Azonban a tantárgyakhoz rendelt tar-

talmakat és fejlesztendő kulcskompetenciákat mindenkor a gyermekek állapotából fakadó 

egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosítjuk, a tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat a tanulók egyéni adottságainak figye-

lembevételével érvényesítjük. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál - a szakértői és rehabilitációs bizottság javasla-

ta/határozata mellett - a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére és oktatására - a 

fogyatékosság típusa alapján – megfogalmazott irányelveket vesszük alapul.  
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5-8. évfolyam 

Óraterv 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 

Éves óraszám 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra 

 

Célok/alapelvek 

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 meggyőző-

dés, 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. 

Tehát az etika tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló:   

1. olyan tartalmakat kapjon, amelyek segítik saját értékrendjének gazdagításában, és az alap-

vető értékek emberi életben betöltött szerepének megértésében;  
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2. tisztelettel tekintsen az életre, az emberi méltóságra;  

3. az európai, a nemzeti hitvilág megismerése során tekintse át, hogy a vallás mit tart értékes-

nek az emberi viszonyulások tekintetében;  

4. támogatást kapjon a kultúra elemeinek elsajátítása során;  

5. legyen képes céltudatos, felelősségteljes, alaposan mérlegelt döntések meghozatalára;  

6. törekedjen tudatos, cselekvő magatartásra, életvezetésre, közösségi felelősségvállalásra;  

7. sajátítsa el a közös kulturális kód leglényegesebb elemeit: szimbólumok, történelmi szemé-

lyek, történetek, fogalmak, alkotások;  

8. fejlessze társas-lelkületi készségeit, öntudatos gondolkodását, jövőképét.  

Célja továbbá, hogy a tanulóban:  

9. kialakuljon a magyar nemzet és az emberiség története során megnyilvánuló kiemelkedő 

emberi teljesítmények iránti tisztelet, a történelmi tragédiák áldozatainak szenvedése iránti 

együttérzés és méltó megemlékezés igénye;  

10. kialakuljon az európai civilizációs identitás is, amely az antikvitás, a zsidó-keresztény 

kultúra, valamint a polgári jogrend alapértékeire épül;  

11. kialakuljon a demokratikus elkötelezettség, amely alapvető értéknek tartja a többségi dön-

téshozatalt, az emberi jogokat, valamint az állampolgári jogokat és kötelességeket;  

12. kialakuljon a társadalmi felelősség, szolidaritás és normakövetés, amely alapvető értéknek 

tartja a közösség iránti elkötelezettséget, valamint az egyéni választási lehetőségeket;  

13. kialakuljon az egyéni kezdeményezőkészség és felelősségvállalás, amely egyszerre tartja 

alapvető értéknek a szabadságot és a felelősséget, valamint a közösség számára a fenntartha-

tóság, az élhető élet biztosítását. 

 

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. 
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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 élethelyze-

tekben 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-
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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. 

 

ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITŰZÖTT, VALAMINT A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

AZ 5–8. ÉVFOLYAMON  

 A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. fogalmi rendszerében kialakul az erkölcsi jó és rossz, mint minősítő kategória, az erkölcsi 

dilemma és az erkölcsi szabályok fogalma, ezeket valós vagy fiktív példákhoz tudja kötni;  

2. erkölcsi szempontok alapján vizsgálja személyes helyzetét; etikai alapelvek és az alapvető 

jogok szerint értékeli saját és mások élethelyzetét, valamint néhány társadalmi problémát;  

3. környezetében felismeri azokat a személyeket, akiknek tevékenysége példaként szolgálhat 

mások számára; ismeri néhány kiemelkedő személyiség életművét, és elismeri hozzájárulását 

a tudomány, a technológia, a művészetek gyarapításához, nemzeti és európai történelmünk 

alakításához;  

4. azonosítja saját szerepét a családi viszonyrendszerben, felismeri azokat az értékeket, ame-

lyek a család összetartozását, harmonikus működését és az egyén egészséges fejlődését bizto-

sítják;  

5. felismeri saját és mások érzelmi állapotát, az adott érzelmi állapotot kezelő viselkedést tud 

választani; a helyzethez igazodó társas konfliktus-megoldási eljárás alkalmazására törekszik;  

6. elfogadó attitűdöt tanúsít az eltérő társadalmi, kulturális helyzetű vagy különleges bánás-

módot igénylő tanulók iránt;  
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7. véleményt formál a zsidó keresztény, keresztyén értékrenden alapuló vallások erkölcsi ér-

tékeiről, feltárja, hogy hogyan jelennek meg ezek az értékek az emberi viselkedésben a kö-

zösségi szabályokban;  

8. a személyes életben is megvalósítható tevékenységeket végez, ami összhangban van a te-

remtett rend megőrzésével, a fenntartható jövővel;  

9. strukturált önmegfigyelésre alapozva megismeri személyiségének egyes jellemzőit, saját 

érdeklődési körét, speciális pályaérdeklődését.  

ÖNISMERETI ÉS ÖNSZABÁLYOZÁSI KÉSZSÉGEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány elemét;  

2. különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, megérti a virtuális identitás jel-

lemzőit;  

3. megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg 

önmagáról; 

4. reflektív tanulási gyakorlatot alakít ki, önálló tanulási feladatot kezdeményez;  

5. dramatikus eszközökkel megjelenített helyzetekben különböző érzelmi állapotok által vezé-

relt viselkedést eljátszik, és ennek a másik személyre tett hatását a csoporttal közösen megfo-

galmazza;  

6. valósághűen elmondja, hogy a saját érzelmi állapotai milyen hatást gyakorolnak a társas 

kapcsolatai alakítására, a tanulási tevékenységére;  

7. kérdőívek használatával felismeri pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait. 

A NEHÉZ ÉLETHELYZETEKKEL TÖRTÉNŐ MEGKÜZDÉS KÉSZSÉGEI   

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét ve-

szélyeztető hatásokat; megfogalmazza saját intim terének határait;  

2. megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a krízishelyzetek megold-

hatók, és tudja, hogy adott esetben hová fordulhat segítségért;  

3. azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások fokozatait és módjait, van terve a 

zaklatások elkerülésére, kivédésére, tudja, hogy hová fordulhat segítségért.   

TÁRSAS HELYZETEK ÉSZLELÉSE ÉS INTERPERSZONÁLIS KÉSZSÉGEK  

A nevelési oktatási szakasz végére a tanuló:  



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

784 

1. képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja 

mellett érvelni, konszenzusra törekszik;  

2. felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket, vannak megoldási javaslatai a konflik-

tusok békés megoldására;  

3. azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjobban 

megfelelő feladatok ellátására;  

4. törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igényeire 

utaló jelzéseket, a fizikai és a digitális környezetben egyaránt;  

5. nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben lévő személyek iránt; 6. értelmezi a szabadság és 

önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait egyéni élethelyzeteiben.  

ÉRTÉKEKRE ÉS ERKÖLCSI ALAPELVEKRE ALAPOZOTT DÖNTÉSHOZATAL  

A nevelési oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet ját-

szanak a saját életében;  

2. azonosítja, értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit;  

3. a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnormá-

kat és saját értékrendjét, mérlegeli az őt érő előnyöket és hátrányokat.  

AKTÍV SZEREPVÁLLALÁS A CSALÁDBAN ÉS A CSALÁDON KÍVÜLI KÖZÖSSÉ-

GEK ÉLETÉBEN  

A nevelési oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. azonosítja és összehasonlítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat;  

2. érzékeli a családban előforduló, bizalmat érintő konfliktusos területeket;  

3. felismeri saját családjának viszonyrendszerét, átéli a családot összetartó érzelmeket és tár-

sas lelkületi értékeket, a különböző generációk családot összetartó szerepét;  

4. megfogalmazza, hogy a szeretetnek, hűségnek, elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a társas lelkületi kapcsolatokban.  

A NEMZETI ÉS EURÓPAI IDENTITÁST MEGHATÁROZÓ KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 

MEGISMERÉSE ÉS POZITÍV ÉRTÉKELÉSE  

A nevelési oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, a techni-

ka vagy a művészetek területén a nemzet és Európa kultúráját meghatározó kiemelkedő sze-

mélyiségekről és tevékenységükről;  
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2. ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, indokolja miért fontos ezek 

megőrzése;  

3. azonosítja a nemzeti és az európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szellemi-

ség, értékrendszer meghatározó elemeit;  

4. összefüggéseket gyűjt a keresztény, keresztyén vallás és az európai, nemzeti értékvilágról, 

a közös jelképekről, szimbólumokról, az egyházi ünnepkörökről.  

KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁS TERVEZÉSE A JOGRENDSZEREK ISMERETÉRE TÁ-

MASZKODÓ GONDOLKODÁS ALAPJÁN  

A nevelési oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, az ezeket szabályozó főbb dokumentumokat, értel-

mezi kötelezettségeit, részt vesz a szabályalkotásban;  

2. részt vesz a különleges bánásmódot igénylő tanulók megértését segítő feladatokban, prog-

ramokban, kifejti saját véleményét;  

3. értelmezi a norma- és szabályszegés következményeit, és etikai kérdéseket vet fel velük 

kapcsolatban;  

4. azonosítja az egyéni, családi és a társadalmi boldogulás, érvényesülés feltételeit;  

5. életkorának megfelelő szinten értelmezi a családi élet mindennapjait befolyásoló fontosabb 

jogszabályok nyújtotta lehetőségeket (például családi pótlék, családi adókedvezmény, gyer-

mekvédelmi támogatás).  

SZEMÉLYES VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSA A VALLÁS ETIKAI TANÍTÁSÁRÓL  

A nevelési oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a vallás emberi életre vonatkozó tanítása;  

2. értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását;  

3. egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére;  

4. saját életét meghatározó világnézeti meggyőződés birtokában a kölcsönös tolerancia elveit 

valósítja meg a tőle eltérő nézetű személyekkel való kapcsolata során. 

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS ELKÖTELEZŐDÉS A FENNTARTHATÓ 

JÖVŐ IRÁNT  

A nevelési oktatási szakasz végére a tanuló:  

1. folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismereteit fizikai és digitális környezetében, mérlegelő szemlélettel vizsgálja a technikai fej-

lődés lehetőségeit;  
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2. megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyező-

dés, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket;  

3. értelmezi a teremtett rend, világ, a fenntarthatóság összefüggéseit, az emberiség ökológiai 

cselekvési lehetőségeit. 

 

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.) 
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5-6. évfolyam 

Az 5-6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a 

többféle megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a 

rossz cselekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A 

tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak 

a tekintélyszemélynek – szülő, pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. 

Az éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul 

a saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a személyes véleményformálás a saját 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.  

Az 5-6. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 68 óra. 

                                       helyi tervezésű órák száma:    4 óra 
                                                            összes óraszáma: 72 óra 

 

5. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Éntudat – Önismeret 10 

Család – Helyem a családban 12 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

12 

Év eleji bevezető óra/év végi rendszerező óra 2 

Összes óraszám: 36 

 

 

AZ 5. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 
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I. TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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 veszélyeztető 

hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Testi és lelki változások  

 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon követése; 

 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 

 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 

 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 

 Én és mások 

 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; 

 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, 

 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 

 Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 

 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 
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II. TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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. 
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Fogalmak támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kap-

csolat, családi szokás 
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III. TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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 mi-

lyen 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 álláspont-

ja 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, tá-
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mogatás, törődés, őszinteség, bántás, megértés, konfliktus 

 

6. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a tár-

sadalomban 

10 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 12 

Év eleji bevezető óra/év végi rendszerező óra 2 

Összes óraszám: 36 

 

A 6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 
 

I. TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a tár-

sadalomban 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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 segítségért; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudo-

mány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa kultú-

ráját 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 
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 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 hiányá-

nak 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, igazságosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, 

vezető, példakép 

II. TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 

javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

 felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság 

megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák kezelése 

érdekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a techni-

kai 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 
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 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 élőlé-

nyek, köztük az ember életére 

 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - minőségére 

ható jellegzetessége 

 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai 

eszközök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek reflektív 

vizsgálata 

 

 Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

 A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata 

 A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének megfogalma-

zása 

 Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében 

 

Fogalmak 

 

természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasz-

tó, létszükséglet, takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 

 

 

III. TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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 támaszkodó 

történeteteket; 

 összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó jelképeket, 

szokásokat, néphagyományokat; 
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 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, együtt-

élés, hit, istenhit, vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 
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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 7-8. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 68 óra. 

                                     helyi tervezésű órák száma:    4 óra 

                                                          összes óraszáma: 72 óra 
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7. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Éntudat – Önismeret 10 

Család – Helyem a családban 12 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

12 

Év eleji bevezető óra/év végi rendszerező óra 2 

Összes óraszám: 36 

 

A 7. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

 

 

I. TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan 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; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg 

önmagáról; 

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szol-

gáló 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 megol-

dása 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 ele-

mét; 

 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét ve-

szélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait; 

 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

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 
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 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 ér-

tékrenddel 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 fej-

lődés szempontjából; 

 Saját igények és szükségletek feltárása. 

 Célok és tervek 

 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, munka-

megosztás, 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, függés, alkotás, munka, pénzügyi tudatosság 

 

II. TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményeket 

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 szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek mi-

lyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyzetek 

megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját szere-

pét és feladatait; 

 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében bekövet-

kező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek; 

 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közössé-

gi értékeket; 
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 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 hatással 

lehetnek; 

 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére; 

 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai értékek 

szempontjából; 

 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban; 

 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a kapcsolatok-

ban 

 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, értékrend, önvédelem, zaklatás, emberi jogok. 

 

III. TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan 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 csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnor-

mákat és a saját értékrendjét; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek mi-

lyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspont-

ja mellett érvelni; 
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  kölcsönös megértésre törekszik; 

 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javasla-

tokkal 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. 

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, elfo-

gadás, 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 szempont-

jából, megoldási stratégiák kidolgozása; 

 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok 

helyreállításában, 

Fogalmak kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazko-

dás, önállóság, cselekvés, átélés, előítélet, elfogadás 
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8. évfolyam 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a tár-

sadalomban 

10 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 12 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 12 

Év eleji bevezető óra/év végi rendszerező óra 2 

Összes óraszám: 36 

 

 

A 8. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

 

I. TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a tár-

sadalomban 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értékeket, 

indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentő-

ségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmeg-

tartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vet-

nek fel, és véleményt alkot róluk; 

 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnor-

mákat és a saját értékrendjét; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megol-

dása érdekében képes önmaga motiválására; 

 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet ját-

szanak 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 módjait, 

van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait 

egyéni élethelyzeteiben; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudo-

mány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa kultúrá-
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ját 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; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyaror-

szágon élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről; 

 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi kö-

telezettségeit, részt vesz szabályalkotásban; 

 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző embercso-

portok esetében; 

 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való rész-

vétel lehetőségeit; 

 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti véle-

ményét 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 meghatározója; 

 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 érté-

kek azonosítása; 

 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése; 

 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és tár-

sadalmi 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 megisme-

rése; 

 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, szabálysze-

gés, jogsértés, bűn, büntetés, érdekérvényesítés, társadalmi cél, média 
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II. TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 

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 fej-

lődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése érde-

kében;  

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 

támogatják. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a technikai fej-

lődés lehetőségeit, korlátait; 

 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennye-

zésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetése-

ket; 

 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása érde-

kében javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Lehetőségek és egyenlőtlenségek 

 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az emberi-

ség 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 javasla-

tok, 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 feltárása; 

 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 

 

Fogalmak 

 

erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, 

egyéni felelősség, fenntartható fejlődés, egyenlőtlenség 
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III. TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, adott-

ságaihoz 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 életében; 

 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 elve-

it 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 kér-

désben; 

 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok ér-

dekében. 

 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, budd-

hizmus, felebaráti szeretet, karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének el-

ve, tízparancsolat 
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Természettudomány 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai mű-

veltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. Össze-

kötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris kere-

tek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. 

Ugyanakkor a tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi ta-

nulmányok sok esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a történe-

lem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína 

(biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti törvényszerűsé-

gek, rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek megfelelően a természet-

tudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes természeti rendszerek közöt-

ti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára 

releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált 

szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvé-

gezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetünk 

el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem csupán a ter-

mészetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl. múzeum, állat-

kert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, problémáihoz 

közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval több sikerrel 

kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, amennyiben az előbbi 

az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a későbbi-

ekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen kell, hogy 

kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a természettudományok 

társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem tartalmaz sok ismeretet és fo-

galmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, megfigyelést, tapasztalást épít be. 

Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges megértési problémák megbeszélésére, te-

kintettel van az információfeldolgozás memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a 

sok új információt tartalmazó témákat. Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhaszná-

latra és kommunikációra. A tárgy célja inkább a fogalmi megértés, és nem az információk 

szigorú megtanítása; valódi problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű termé-

szettudományos problémák csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) 

történő feldolgozását. Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfi-

gyeléseket, melyeknek mindig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi 

megértést is fejlesztik. Hangsúlyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintet-

tel a várható eredmény becslésére (hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megér-

tést, a logikus gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a termé-

szet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a tantárgy 

tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban 

végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés 

aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja 

kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító tanulás 

képességét is erősíti.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a természet-

tudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, rövi-

den és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte 

és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és 

fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek szá-

mos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól al-

kalmazható a megismerés, az együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az értéke-

lés és alkotás során, illetve a természettudományos gondolkodás tanításakor. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően gyakor-

latorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a 

mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus gondol-

kodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a ter-

mészettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a 

tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a 

leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz 

vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigye-

lések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gon-

dolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon 

gyakran szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló 

felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző 

tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet 

vállalhat.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves korosz-

tályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár 

egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, 

attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit felerősít-

hetünk a természetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszcip-

línák közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a tár-
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sadalmi hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot reme-

kül ki lehet használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműkö-

dés kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gya-

korlati ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, 

életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú 

szerepet tölthetnek be. 

 

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 tago-

zaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a mé-

rendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét a későbbiekben 

minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű kísérletek megtervezésé-

vel, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb évfolyamokon is 

jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati 

feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, 

amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás 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 
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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 

rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi felelősséget 

az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében. 

5.évfolyam 

Az 5 évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: „a” osztály 72 óra. 

 „b” és „c” osztály 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

„a” 

Javasolt óra-

szám 

„b” és „c” 

Év eleji szervezés, ismétlés 2 2 

A növények testfelépítése 12 18 

Anyagok és tulajdonságaik 13 19 

Alapvető térképészeti ismeretek 13 20 

Az időjárás és az éghajlat 9 14 

Az állatok testfelépítése 12 16 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki 

egészség 
10 

17 

Év végi rendszerezés 1 2 

Összes óraszám: 72 108 
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6. évfolyam 

Az 6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: „a” osztály 72 óra. 

 „b” és „c” osztály 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-

szám 

„a” 

Javasolt óra-

szám 

„b” és „c” 

Év eleji szervezés, ismétlés 2 2 

Tájékozódás az időben 10 15 

Topográfiai alapismeretek 12 16 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti prob-

lémái 
11 

19 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-

környezeti problémái 
9 

16 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-

környezeti problémái 
10 

16 

Az energia 6 9 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 13 

Év végi rendszerezés 2 2 

Összes óraszám: 72 108 

 

 

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 13 óra 

 „b” és „c” osztály 19 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; 
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 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait, kü-

lönböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztar-

tásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-

növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának 

folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges te-

endőket;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző 

típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszer-

nek 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 szem-

pontok alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A közvetlen környezet anyagai  

 Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

 Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 

 Az anyagok különböző halmazállapotai 

 Halmazállapot-változások 

 A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

 Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

 Az oldódás 

 Az olvadás és oldódás közti különbség 

 Tűzveszélyes anyagok 

 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

 Hely- és helyzetváltoztatás 

FOGALMAK 
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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 rögzíté-

se rajzban és írásban 

 Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és írásban 

 Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen megfi-

gyelhető 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 mikroszkóp-

pal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: BEÉPÍTVE AZ ANYAGOK ÉS TULAJDONSÁGAIK TÉMAKÖRBE 

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: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a hosz-

szúság, 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 térké-

pek adatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 
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 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 : beépítve az Anyagok és tulajdonságaik témakörbe 

 

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: 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelen-

ségét, 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 kö-

vetkezményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

814 

 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 tapaszta-

latok 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 megér-

téséhez 

 Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és 

épített környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a tapasztala-

tok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 10 óra 

 „b” és „c” osztály 15 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 élet-

telen 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 
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 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: „a” osztály 13 óra 

 „b” és „c” osztály 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymás-

hoz viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, köz-

igazgatási 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 
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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: „a” osztály 12 óra 

 „b” és „c” osztály 16 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 tér-

képeken; 

 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését; 

 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a 

szomszédos országokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

 Tájékozódás a földgömbön 

 Földrészek, óceánok  

 Nevezetes szélességi körök 

 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 

 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

 Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 
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FOGALMAK 

földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-

sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése 

 Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

 Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével 

 Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről 

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének meg-

ismerése során, terepi munkában) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: beépítve a z Alapvető térképészeti ismeretek témakörbe. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet 

készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térképvázlat készítése ismert területről 

 Terepi tájékozódás 

 Útvonalterv készítése 

 Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

FOGALMAK 

térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése 

 Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítségé-

vel 

 Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy 

térinformatikai alkalmazásokkal 

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 12 óra 
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 „b” és „c” osztály 18 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 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: 

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok (test-

felépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek 

funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott szem-

pontok alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint cso-

portosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A növények életfeltételeinek igazolása 

 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  

 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 

 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján 

 Biológiai védekezés formái a kertekben 

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 mik-

roszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban 

 Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online al-

kalmazás segítségével 

 Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról  

 Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóp-

pal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Madárodú, madáretető, madárkalács készítése 

 Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása 
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TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 12 óra 

 „b” és „c” osztály 16 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 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: 

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés, 

életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza 

ezek funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az állatok életfeltételeinek igazolása 

 Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott 

szempontok alapján  

 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 

 Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

 Egysejtű élőlények vizsgálata 

 Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának vizs-

gálata 

 Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizsgálata 

FOGALMAK 

gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfigye-

lése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban  

 Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkalmazás 

segítségével 

 Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont 

 Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről 

 Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban 
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TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 11 óra 

 „b” és „c” osztály 19 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 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 erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi az erdőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők életkö-

zössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények környe-

zethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyako-

rolt hatásait; 

 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

 Erdei életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK 

erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 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 készí-

tése 

 Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés 

 Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

821 

 Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg mikrosz-

kóppal, 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 prob-

lémái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 9 óra 

 „b” és „c” osztály 16 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 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 fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit; 

 életközösségként értelmezi a mezőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek életközös-

sége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények környe-

zethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és 

állatfajokból; 

 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt 

hatásait; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védel-

mét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek ese-

tén 

 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 
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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 készí-

tése 

 Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből 

 A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése 

 Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudományos 

terület ismeretanyagának felhasználásával 

 Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudomá-

nyos terület ismeretanyagának felhasználásával 

 A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómik-

roszkóppal, 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: „a” osztály 10 óra 

 „b” és „c” osztály 16 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 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 vízparti 

életközösségek esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környezet-

hez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti nö-

vény- és állatfajokból;  

 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyako-

rolt hatásait; 

 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védel-

mét.  
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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, táj-

védelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása 

 Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készíté-

se 

 Egy szennyvíztisztító telep felkeresése 

 Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a tapasztala-

tok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, kér-

gük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a tapasztala-

tok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése 

 Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének model-

lezése, 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: „a” osztály 10 óra 

 „b” és „c” osztály 17 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: 
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 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 

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség, 

betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, koleszterin-

szint) 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: „a” osztály 6 óra 

 „b” és „c” osztály 9 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. 
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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 

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 hatásaira 

 Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény) 

 Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése  

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 10 óra 

 „b” és „c” osztály 13 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen 

vizsgálható tulajdonságait; 

 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

 ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység 

hatásait;  

 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínfor-

málás közti összefüggéseket;  

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A gyűrődés és a vetődés folyamata 

 A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet 

 Talajképződés folyamata 

 Talajpusztulás problémája 

 Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai 

kertművelés) 

 Belső és külső erők hatásai 

 A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 

 Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

FOGALMAK 

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag, 

komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegység-

ben 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával 

stb.) 

 Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-tartalom) 

 A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter ké-

szítése 

 A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával 

 „Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével 

 „Minivulkán” készítése 

 A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények 

segítségével 

 A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél) 

 Túrázó „minilexikon” összeállítása 

 „Zsebkomposzt” készítése 

 Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben 

 Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes víz-

folyáson vagy iskolai homokasztalon 

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: „a” osztály 9 óra 

 „b” és „c” osztály 14 óra 

  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 
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 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 jel-

lemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok visel-

kedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, 

grafikonok, rajzok segítségével 
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Fizika 

 

A Nat preambulumában megfogalmazottakat követve a fizika oktatásának célja egyfelől, 

hogy a tanuló aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb fizikai, tudományos ismereteket és 

készségeket sajátítsa el, egyúttal megismerje és pozitívan értékelje saját hazája, nemzete kul-

túráját és hagyományait, valamint az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb eredményeit. 

Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, ismeretek és kés-

zségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése. A fentieken 

kívül kiemelkedően fontos feladat a fizika esetében, minden oktatási szakaszban a pozitív 

attitűd és a megfelelő motiváltság kialakítása.  

Erre jó lehetőséget biztosít, hogy a tantárgy a szűken értelmezett szakmai ismeretanyag és a 

mindennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán túl olyan természettu-

dományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, amelyek befolyásolják az 

egyén és a közösség életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az 

egészségmegőrzéssel, a globális környezeti problémákkal, a természeti erőforrások felelős 

felhasználásával összefüggő problémák vagy a világűr kutatása. A témaválasztás fontos 

szempontja a mindennapokban hasznosítható, releváns ismeretek nyújtása, valamint olyan 

készségek és képességek fejlesztése, mely a jövő ma még ismeretlen ismeretrendszereiben 

való eligazodást segítik.  

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, 

mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudo-

mánnyal foglalkozó tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a 

természet megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható.  

Világunk megismerésének vannak módszerei, szabályai, algoritmusai. Egyre több jelenséget 

tudunk megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. Ennek 

elengedhetetlen feltétele az, hogy különböző fogalmakat konstruáljunk meg, melyekkel jelle-

mezni tudjuk az adott dolgot, jelenséget. Ezek minél nagyobb részéhez számértékeket is ren-

delünk az összehasonlíthatóság miatt.  
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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 fizika ok-

tatható önálló tantárgyként is a 7–8. osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban folyta-

tódó természettudomány tantárgy moduljaként.  

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.  

A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos 

definíciók, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. 
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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. Így a 

fizikai ismeretek feldolgozása mind diszciplináris, mind integrált oktatás formájában megva-

lósítható. 

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 

 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

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 

környezetünkben (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 

7. évfolyam 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Év eleji ismeretek 1 

Bevezetés a fizikába  8 

Mozgás közlekedés és sportolás közben  12 
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Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a 

környezetünkben  

14 

Év végi értékelés 1 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 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, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− 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; 

− 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 
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− 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: Mozgás közlekedés és sportolás közben 

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; 

− 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 

elmozdulás 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;  
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− 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 

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: 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; 
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− 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 

− 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 

− Hőmérő készítése 

− A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata 

− A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom 

hatása a lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 

− Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 

− Cartesius-búvár készítése 

− A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 
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− 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? 

 

8. évfolyam 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Év eleji ismeretek 1 

 Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Hullámok (3, 4) 10 

Elektromosság a háztartásban (4) 14 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Az energia (5) 8 

Környezetünk globális problémái (6) 6 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10 

Év végi értékelés 1 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR:  Lendület és egyensúly 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 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 
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− 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 

Fogalmak 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó rez-

gésszám, 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: 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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 

− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 
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− 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: Elektromosság a háztartásban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 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; 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

838 

− 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 

− 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: 
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− 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 

− 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 
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− Camera obscura készítése 

− 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: Az energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 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). 

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 
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− 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, ener-

giabiztonság, 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 

− A diák egy átlagos napjának végiggondolása energiafogyasztás szempontjából. Milyen 

energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált ener-

giamennyiség becslése 

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 

− 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 
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− 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; 

− 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 
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− 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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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. 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A kémia tanítás célja 

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. 
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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. 

 

Kompetenciák 

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-
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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.  

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. 

Értékelés 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalma-

zással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell 

találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játsza-

nia az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. 

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfe-
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lelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetősé-

get kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről va-

lamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizony-

ságot tegyenek. 

Formái: 

 szóbeli felelet, 

 feladatlapok értékelése, 

 tesztek, dolgozatok osztályozása, 

 rajzok készítése, 

 modellek összeállítása, 

 számítási feladatok megoldása, 

 kísérleti tevékenység minősítése, 

 kiselőadások tartása, 

 munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

 gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal 

történő elismerése, 

 poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

 természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, jelen-

ségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

 probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; 

 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. A 

kémia tantárgy óraterve 

A kémia tantárgyóraszáma: 102 

 
7. évf. 8. évf. 

Heti óraszám: 1 2 

Évfolyamok óraszáma: 36  72 

 

 

7. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A KÍSÉRLETI MEGFIGYELÉSTŐL A MODELLALKOTÁ-

SIG 

17 

AZ ANYAGI HALMAZOK 17 

RENDSZEREZÉS 2 

ÖSSZES ÓRASZÁM: 36 

 

Témakör: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

Javasolt óraszám: 17 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 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 desztillálás); 

 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 

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 
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 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 táramérleggel, 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 táramérleggel, illetve vízkiszorítással, majd a sűrűségük kiszámítása, a mérési pon-

tosságok 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 mentol szublimációjának 

vizsgálata 

 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/termoszkóppal 

 A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 

 Egyszerű magyar (esetleg idegen) nyelvű animációk keresése az interneten a víz körforgá-

sával kapcsolatban, szövegkönyv (és narráció) készítése a filmhez 

 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 

 Rózsavíz előállítása lepárlással vagy extrahálással 

 Homok és víz keverékének elválasztása ülepítéssel, dekantálással, illetve szűréssel 

 Alkoholos filctollak festékanyagainak elválasztása papírkromatográfiával 

 Háromkomponensű (konyhasóhomokvaspor) keverék szétválasztásának megtervezése, 

a várható tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat csoportokban történő megvalósítása, a 

tapasztalatok összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 

 Egyszerű fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről, szövegaláírás a képekhez 

 Hasonló kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével 

Témakör: AZ ANYAGI HALMAZOK 

Javasolt óraszám: 17 ÓRA 

Tanulási eredmények 
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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) 

 Információgyűjtés néhány elem (pl. oxigén, nitrogén, bróm, hidrogén stb.) nyelvújításkori 

elnevezésével kapcsolatban 

 Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, 

halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) összehason-

lítása, táblázat és/vagy anyagismereti kártyák készítése 

 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 
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 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, szövegkönyv (és narráció) készítése a 

fimhez 

 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 

 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ismert folyók, tavak, tengerek vi-

zének összetétele” címmel 

 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Az emberiség történetének legfon-

tosabb fémjei, ötvözetei” címmel 

 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ötvözetek a mindennapjainkban 

(acél/könnyűfém felni/lágyforrasz stb.)” címmel 

 Egyszerű fényképgaléria vagy kollázs készítése az iskolában és otthon végzett kísérletek-

ről, szövegaláírás hozzáadása a képekhez 

 

8. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

ATOMOK, MOLEKULÁK ÉS IONOK 14 

KÉMIAI REAKCIÓK 20 

KÉMIA A TERMÉSZETBEN 15 

KÉMIA A MINDENNAPOKBAN 19 

 4 

Összes óraszám: 72 
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Témakör: ATOMOK, MOLEKULÁK ÉS IONOK 

Javasolt óraszám: 14 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; 

 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 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az atomok periódusos rendszere 

 A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 
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 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 

 A lángfestés jelenségének elvégzése vagy bemutatása, kapcsolat keresése a tűzijátékokkal 

 Atomok és molekulák modellezése, golyómodellek készítése gyurmából, hungarocell go-

lyókból vagy papírkorongokból, az atomok méretviszonyainak megfigyelése 

 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 

 A periódusos rendszerrel kapcsolatos zeneművek meghallgatása 

 Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről szak-

könyvek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 

 Projekt: a periódusos rendszer (művészi/vicces/informatív) elkészítése csoportokban kar-

tonlapokból, kerámiacsempékből stb. 

 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 

Témakör: Kémiai reakciók 

Javasolt óraszám: 20 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 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 

 Alkotás digitális eszközzel 

 A kémiai információk keresése és értelmezése 

 A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

 A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 

 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. a hidrogén-peroxid bontása 

barnakőporral (vagy apróra vágott májdarabkákkal), a fejlődő oxigén kimutatása parázsló 

gyújtópálcával, kockacukor meggyújtása fahamu vagy teafű jelenlétében, keményítő-

emésztés hasnyálkivonat segítségével 

 A melegítőpárna működésének bemutatása 
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 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, antociánok) 

 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 színváltozását 

bemutató poszterek készítése 

 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” – biológiaifizikaikémiai témájú egyesített pro-

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 

Javasolt 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; 
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 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 

 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 
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 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 hatásának modellezése egy levélen, a változások mikroszkópos megfigyelé-

se 

 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 

 Vízminták vizsgálata laboratóriumi vízvizsgáló készletek segítségével 

 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 

 Ásvány- és kőzetgyűjtemény készítése, bemutatása 

 Látogatás egy, a lakóhelyhez közeli ásványtárban, ásvány- vagy kőzetlelőhelyen, múze-

umban 

 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 

 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 

Témakör: KÉMIA A MINDENNAPOKBAN 

Javasolt óraszám: 19 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 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 

 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 
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 Előadás felvételének megtekintése, eszmecsere 

 Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, 

zsírtartalom kioldása benzinnel, fehérje kimutatása xantoprotein-próbával 

 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 

 Kémiabiológiatestnevelés közös projekt: „Az egészséges táplálkozás és életmód” 

 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 

 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 
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 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzése 

 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos idegen nyelvű animáció szöveges narrációja 

 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 
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Biológia 

A biológia helye a természettudományos nevelésben 

A biológia tanulása-tanítása tovább viszi a korábbi években elkezdett fogalmi fejlődés folya-

matát, elmélyíti és rendszerezi a kulcsfogalmak köré szervezett elméleti tudást. Eszközöket ad 

a tanulók kezébe, amelyekkel a körülöttük lévő élővilágot tanulmányozhatják, meggyőzi őket 

az így szerzett tudás megbízhatóságáról. A tanulók önmagukat mint biológiai lényt is vizsgál-

ják, a sejtektől a szervrendszereken át a szervezet egészéig felépítve az emberi testről és szel-

lemi, lélektani működéséről alkotott képüket. A tanulók képet kapnak a biológia kulcsfogal-

mairól, alapvető elméleteiről, de lehetőségük van az érdeklődésüknek megfelelő, elmélyül-

tebb vizsgálódásra is, ami utat nyit az élettudományok és a hozzájuk kapcsolódó életpályák 

felé. Ezt szolgálhatja egy-egy részterület pl. projektalapú vizsgálata az iskolai laboratórium 

eszközeivel, a tanulók lakóhelyi és természeti környezetének felfedezésével.  

Fogalmi fejlődés, elmélet-gyakorlat viszonya 

A kulcsfogalmak és elméletek fejlesztése a tapasztalati alapoktól a tudományos igényű értel-

mezésekig fokozatosan és differenciáltan történhet. Egy-egy bonyolultnak tűnő fogalom be-

vezethető az említés, ismerkedés szintjén, de a következő tanulási kör lehetőséget ad a tanu-

lóknak az újabb elemek beépítésére vagy akár a fogalmi váltásra is. A műveltségi jellegű tu-

dás esetében a tanulók a saját szavaikkal is hűen visszaadhatják a fogalmak jelentését, de a 

szakértői jellegű, továbbtanulást előkészítő tudás megkívánja a definíciók és tudományos el-

nevezések használatát. Az aktív tanulási módszerek alkalmazása több időt igényel, de a tanu-

lók így azokat a vizsgálati és gondolkodási műveleteket is gyakorolhatják, amelyeknek az 

iskolán kívül a mindennapi életben is hasznát vehetik.  

A tanulás-tanítás fejlesztési céljai és módszerei 

A tanult ismereteket a tanulók olyan gondolkodási sémákba illeszthetik, mint pl. a törzsfejlő-

dés, az egyedfejlődés, a felépítés és működés, az alkalmazkodás vagy az egyensúly. A gon-

dolkodás fejlesztése magában foglalja a biológiai szerveződési szintek elemzését, a részekre 

bontás és egységben látás képességét, a változások és folyamatok azonosítását, a rendszer és 

környezete közötti kapcsolatok feltárását. A biológia jó lehetőséget ad a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztésére is, amiben egyszerre lehet jelen az elemzés, az alkalmazás és az 

alkotás készsége. A kutatási készségeket a tudományosan vizsgálható problémák felismerése, 

a kutatási kérdés megfogalmazása, a hipotézisalkotás, a kísérlettervezés és -kivitelezés, az 

eredmények rögzítése és értelmezése fejlesztheti. Ezek a készségek a mindennapi életben is 

alkalmazhatóak, így a természettudományos műveltség részét is képezik. Az értékek és attitű-

dök formálásának fontos eszköze a kritikai gondolkodás, a több szempontú megközelítések 

alkalmazása. A természeti környezet védelme számos ponton kerül ellentétbe a rövid távon 

nyereséges, de önpusztító gazdálkodás haszonélvezőinek igényeivel. Természet és gazdálko-

dás összhangja vezethet a fenntartható életminőséghez. Az egészségnevelés sem hatékony 

csupán az elméleti megfontolásokra építve, szükség van az egészség értékként való kezelésére 

és az ennek megfelelő életvezetés kialakítására. 

A hatékony tanulás interakciókra épül, ezért a kommunikáció és együttműködés fejlesztését is 

be kell illeszteni a tanulás-tanítás folyamatába. Ezt a rendszeres tanuló-tanuló, tanuló-tanár 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

862 

interakciók biztosíthatják. A meglévő tudás felszínre hozása és megosztása a tanórákon kívül 

a virtuális közösségekben, osztálytermi alkalmazásokban is történhet. A csoportos tanulási 

helyzetek fejleszthetik az együttműködési készségeket, erősíthetik a felelősség vállalásának 

képességét. A digitális készségek fejlesztését a biológiai vizsgálatokban alkalmazható mérő és 

adatbázis jellegű alkalmazások segíthetik, de a mobiltelefonnal történő fotózás vagy videózás 

is hasznos lehet. Ebben a tanulási környezetben a tanár szerepe is megváltozik; kiemelt célja a 

tanulók önszabályozó tanulási képességének erősítése és az ehhez szükséges megfelelő támo-

gatás személyre szabott biztosítása. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tu-

dásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító tanu-

lás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, az 

ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok megfogalma-

zása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és életje-

lenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a 

képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanu-

lási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkalmaz-

za az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle állapo-

tokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levoná-

sához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai elméletek 

alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az egészség 

összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása gyak-

ran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbsé-

gek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződé-

si szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a bio-

lógia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött és a 

szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakoztatásá-

nak személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási formák, 

a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári támogatás, 
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az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség adásának és elfoga-

dásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő ter-

mészeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, 

az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a 

biológia tanulásának is feladata.  

 

7–8. évfolyam 

A környezetismeret tantárgy a gyerekek mindennapi tapasztalatára, élményeire építve vizsgál-

ja a növény- és állatvilágot, az emberi szervezetet és a környezeti folyamatokat. Ebben a tanu-

lási szakaszban is végeznek a tanulók megfigyeléseket, egyszerűbb méréseket és kísérleteket, 

de ez még inkább a gyermeki kíváncsiság által irányított, kevésbé tudatos tevékenység. A 

természettudomány tantárgy keretében növények és állatok, az ember szervezete és egészsé-

ge, valamint az életközösségek megismerése részletesebben és elmélyültebben történik. A 

biológia önálló és mindenki számára kötelező tantárgyként a 7. évfolyamon jelenik meg. A 

további tanévekben az iskolatípusoktól függően nem mindenki folytatja a tanulását, ezért fon-

tos, hogy a tanulók a két év során teljes képet kapjanak az élet biológiai értelmezéséről, az 

élővilágról és az ember szervezetéről és egészségéről. Az elméleti ismeretek a természettu-

dományok általános és a biológia sajátos kulcsfogalmai köré szerveződnek, céljuk a biológiai 

alapműveltség megszerzése. A jelenségeket bemutató, élményalapú, aktív tanulási módszerek 

alkalmazásával jobban megőrizhető a gyermeki kíváncsiság, ennek feltétele a vizsgálatokra 

alkalmas tanulási környezet és a természetben való tanulás lehetőségének biztosítása. Alkal-

mat kell adni a tanulóknak a természeti környezet megfigyelésére, a rendszerek és folyamatok 

feltárására, következtetések levonására és élmények szerzésére, kihasználva az értelmi és ér-

zelmi nevelés egymást erősítő hatását. Az elméleti jellegű, illetve az egészségműveltséggel, 

környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos témakörök a kerettantervben ajánlott tagozódásban 

és időkeretben vagy egymással összekapcsolva, pl. projektalapú módszerekkel, kutatásalapú 

tanulással is taníthatók. 
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A 7–8. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Nat témakörök Témakör neve Javasolt óraszám 

1. A biológia tudományának 

céljai és vizsgálati 

módszerei 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet kialakulása és szerve-

ződése 

Az élet kialakulása és szerveződése 6 

3. Az élet formái, működése és 

fejlődése 

Az élővilág fejlődése 6 

Az élővilág országai 10 

4. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai összefüggé-

sei 

Bolygónk élővilága 10 

5. Életközösségek vizsgálata Életközösségek vizsgálata 10 

6. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai összefüggései 

A természeti értékek védelme 8 

7. Az élővilág és az ember kap-

csolata 

A fenntarthatóság fogalma, bio-

lógiai összefüggései 

Az élővilág és az ember kapcsolata, fenn-

tarthatóság 

10 

9. Az emberi szervezet felépíté-

se, működése 

Az emberi szervezet I. – Testkép, testal-

kat, mozgásképesség 

5 

Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 8 

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, sza-

bályozás 

6 

Szaporodás, öröklődés, életmód 10 

10. Életmód és egészség Egészségmegőrzés, elsősegély 10 

 Összes óraszám: 102 

 

TÉMAKÖR: A biológia  tudományának céljai és vizsgálati módszerei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja 

a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videók-

kal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és felelőssé-

gét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét; 

 érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és világ-

képén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes jellemzője; 
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 a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, 

hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy cáfo-

latra; 

 tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra, 

de tisztában van ennek korlátaival is;  

 megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, médiatermé-

keket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Föld élővilágának teljességét magában foglaló bioszféra fogalmának értelmezése, meg-

ismerésének és védelmének a biológia kutatási céljaként való azonosítása  

 A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és felfedezés törté-

neti bemutatása, értékelése 

 A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való össze-

függésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése 

 A természettudományos vizsgálatok feltételeinek és alapvető módszereinek elvi ismerete, 

gyakorlati alkalmazásuk megalapozása 

 A tényekre alapozottsággal kapcsolatos igény megszilárdítása, az áltudományos, manipu-

latív közlések és a tudományos források közötti különbségtétel  

FOGALMAK 

bioszféra, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, rend-

szer, környezet, szerveződési szint, tudományos közlemény, áltudomány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének egy-egy 

nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (Pl. Arisztotelész, Galenus, Linné, Dar-

win, Watson és Crick) 

 Rövid beszámolók készítése az utóbbi évtizedekben orvosi Nobel-díjjal elismert, biológiai 

kutatásokkal megalapozott felfedezésekről (témák, kutatók, alkalmazások), beszélgetés a 

jelentőségükről 

 A modern biológiai kutatások és a biotechnológia területeit és alkalmazási lehetőségeit 

bemutató kiselőadások, poszterek készítése, ezekkel kapcsolatos vélemények gyűjtése, 

megfogalmazása és megvitatása 

 A tudományos és a hétköznapi megfigyelés különbségeinek bemutatása konkrét példákon 

keresztül 

 Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott cáfolata 

 Kisfilmek megtekintése a biológia tudomány részterületeiről, a modern biológiáról 
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TÉMAKÖR: Az élet kialakulása és szerveződése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a ta-

nult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írás-

ban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, ér-

tékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;  

 vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a sejt-

magvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló életfolya-

matok lényegi jellemzőit; 

 képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az 

állati sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód jelleg-

zetességeit; 

 érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében és a 

köztük kialakult munkamegosztásban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mikroszkópok működési elvének megismerése, a használat készségének fejlesztése  

 A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a földi 

anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése 

 A biológiai energiaforrás szerepének megértése, típusainak megkülönböztetése  

 A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, anyagcseretípusok megkülönböztetése 

az energia- és a szénforrás alapján 

FOGALMAK 

fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, anyagcsere, szénforrás, 

energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, szövet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 rajzban, mobiltelefonnal és rövid szöveges leírással 

 Fénymikroszkópos sejtalkotók ábrázolása állati és/vagy növényi sejt rajzán 

 A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak megbe-

szélése, összefoglalása 

 A sejt felépítését és működését értelmező, a tanulók meglévő tudására épülő analógiák 

keresése és megbeszélése (pl. vár, város, gyár), rajzos vázlat készítése 

 A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül 

 Növényi és állati sejtmodell készítése néhány alapvető különbség hangsúlyozásával 
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TÉMAKÖR: Az élővilág fejlődése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a ta-

nult csoportokba besorolást végez; 

 digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus és eti-

kus módon használ fel, alkotásokat készít; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait, 

a földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj 

is az evolúció során alakult ki; 

 értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a véletlensze-

rű események és az önszerveződés is befolyásolhatják; 

 elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem kü-

lönböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az evolúciós idődimenziók felmérése, élőlények sokféleségét kialakító mechanizmusok 

megértése, a természetes szelekció, valamint a semleges folyamatok jelentőségének felis-

merése 

 Az élővilág sokféleségének értékelése  

 Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással összefüggő 

változások azonosítása néhány példán keresztül 

 Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése, a kutatás és 

bizonyítás módszereinek áttekintése 

 Az emberi evolúció főbb lépéseinek (agytérfogat, testtartás, tűz- és eszközhasználat, esz-

közök átalakítására való képesség, viselkedés, kommunikáció) azonosítása 

 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 

környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése 

FOGALMAK 

evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok sokfélesége, emberi 

evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az élővilág fejlődését bemutató időszalag készítése, a fontosabb mérföldkövek megjelení-

tése 

 A környezet és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti összefüggést bemutató pél-

dák elemzése, az alkalmazkodás tényezőinek és konkrét módjainak megfogalmazása 

 A nagyrasszok képviselőinek testfelépítése és a környezethez való alkalmazkodás közötti 

összefüggések bemutatása 
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 Emberelődök testfelépítését (csontváz, testalkat, végtagok, koponya) bemutató rajzok, 

rekonstrukciók összehasonlítása, a különbségek azonosítása, a fejlődési folyamat néhány 

jellemzőjének megfogalmazása 

 Az emberré válás folyamatát bemutató videó elemzése 

TÉMAKÖR: Az élővilág országai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a ta-

nult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írás-

ban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és állat-

csoportot, ezekbe besorolást végez; 

 konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok test-

felépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani cso-

portba sorolásuk mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének és módszereinek azonosí-

tása, a hierarchia és a leszármazási rokonság elvének felismerése 

 A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek megfogalma-

zása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése, néhány pél-

dafaj bemutatása 

 Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok azonosí-

tása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével 

FOGALMAK 

fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, virágtalan növé-

nyek, virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, és a gerincesek osztályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Növény- és állatismeret segédkönyv (vagy hasonló kézikönyvek), mobiltelefon-

applikációk  és weboldalak keresése, használati módjuk tanulmányozása 

 Növény és/vagy állatfajok rendszertani besorolását ábrázoló diagramok rajzolása (pl. hal-

mazábra, fogalomtérkép, táblázat) 

 Az élővilág országait bemutató törzsfa rajzolása, rövid jellemzések készítése az egyes 

országokról 

 Kiselőadás Darwin és Linné munkásságáról  

 A természetes és mesterséges rendszerezés összehasonlítása különböző feladatokkal, élő-

lények elnevezése játékos feladatokkal 
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 Mikroorganizmusok (planktonikus élőlények) és telepes élőlények mikroszkópos vizsgá-

lata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben 

 Kiselőadás a gombaszedéssel és -fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról 

 Virágtalan, valamint egy- és kétszikű növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről” 

TÉMAKÖR: Bolygónk élővilága 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez 

való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 

 a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák se-

gítségével azonosítja bolygónk biomjait; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, kiala-

kult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és 

az ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;  

 néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk legna-

gyobb életközössége a világtengerekben él. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bolygónk nagy életközösségeinek azonosítása tematikus térképen, a kontinensek néhány 

jellegzetes növény- és állatfajának megismerése 

 Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és a biom ökológiai feltételei közti 

kapcsolat elemzése 

 Az európai magashegységekben kialakuló függőleges zonalitás okainak megértése, né-

hány jellegzetes életközösség, faj azonosítása 

 Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek néhány jellegzetes élőlényének megismeré-

se 

 Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből 

 A fajok elterjedését, annak változását befolyásoló tényezők konkrét példák alapján történő 

elemzése 

 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 

környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése 

FOGALMAK 
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tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület, éghajlati övezet, biomok, vízi életközösségek, 

függőleges zonalitás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a látottak 

megbeszélése 

 A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus térképek raj-

zolása, poszterek készítése 

 Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti 

összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása 

 Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti kapcsolat 

vizsgálata 

 Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott vagy 

gyűjtött információk alapján  

 Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a változá-

sok okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése 

 A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves Cous-

teau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Életközösségek vizsgálata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez 

való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videók-

kal egészíti ki; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített 

rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az élő-

lények közötti kapcsolatokat; 

 életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az életközössé-

gekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti táplálkozási kap-

csolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt; 

 leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípu-

sait, ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 

 esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek bio-

lógiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti állapotot 

és életminőséget javító hatását. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások azonosítása, kör-

nyezeti igény és tűrőképesség vizsgálata 

 A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata, főbb típusainak megkülönböz-

tetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, mérési adatok értelmezése 

 Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő azo-

nosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak elemzése 

 Az életközösségek rendszerként való értelmezése, a kölcsönhatások és hálózatok vizsgála-

tokban történő felismerése, ciklikus és előrehaladó változási folyamatok azonosítása 

 Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a konk-

rét vizsgálatokban 

FOGALMAK 

életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, indikátorszervezet, populációs köl-

csönhatás, évszakos és napi változási ciklus, társulások fejlődése, szukcesszió 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az intézmény közelében lévő természetes vagy természetközeli életközösség rendszeres 

megfigyelése, adatok gyűjtése, elemzése. Természetes életközösségek vizsgálata kirándu-

lás, erdei iskola keretében, természettudományos, természetvédelmi és művészeti tevé-

kenységek (fotózás, rajzolás, tárgykészítés) ötvözése. Rákos-patak, Merzse-mocsár, az is-

kola melletti védett vizes rét élővilága 

 Kiállítás, bemutatónap szervezése, a terepen végzett vizsgálatok és az alkotómunka ered-

ményeinek megosztása az intézményen belül és (lehetőség szerint) a helyi közösségben  

 Kiselőadás készítése idegenhonos inváziós növény- és állatfajokról 

 Zuzmók elterjedésének vizsgálata az iskola környezetében, autóforgalommal terhelt és 

kevésbé forgalmas területen 

TÉMAKÖR: A természeti értékek védelme 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videók-

kal egészíti ki; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi 

eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt ter-

mészetkárosításra; 
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 az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai 

szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen; 

 tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei 

értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi elhe-

lyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit; 

 egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok 

jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük 

iránti egyéni és közösségi felelősséget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A természetvédelem szükségessége melletti érvelés, az alkalmazható egyedi és rendszer-

szintű módszerek és szabályozási elvek ismerete 

 A gazdálkodás, a települések és az infrastruktúra fejlődése által előidézett, a természeti 

környezetre gyakorolt hatások azonosítása, konkrét példák adatokra alapozott, több szem-

pontú értékelése 

 Az ökológiai elvek érvényesítési lehetőségeinek felismerése a gazdálkodás, az építészet, a 

tájmegőrzés vagy a turizmus esetében 

 Nemzeti parkjaink elnevezésének, területi elhelyezkedésének és sajátos biológiai értékei-

nek ismerete 

 A lakóhely közelében lévő védett területről önálló információ- és adatgyűjtés, a termé-

szetvédelemben való önkéntes szerepvállalásra való indíttatás erősítése 

 A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján 

FOGALMAK 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, eszmei érték, ökoturiz-

mus, ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezet- és természetvédelem jeles napjaihoz (pl. Föld napja, víz napja, madarak és 

fák napja, környezetvédelmi világnap stb.) kapcsolódó iskolai programok szervezése, be-

kapcsolódás a helyi rendezvényekbe 

 Szerepjáték, storyline (kerettörténet) feladat, strukturált vita valamely természetvédelem-

mel összefüggő probléma (pl. veszélyeztetett élőhelyek, fajok védelme) több szempontú 

elemzésére, a megoldási lehetőségek keresése 

 Az iskola vagy a lakóhely közelében vállalható környezetvédelmi önkétes tevékenység 

megismerése 

 A lakóhely természetvédelmi értékeinek és környezeti problémáinak bemutatása projekt-

munka keretében 

 A hazai nemzeti parkok életközösségeit, jellegzetes élőlényeit bemutató kiselőadások, 

virtuális séták összeállítása 

 Kirándulás valamely hazai nemzeti parkba, részvétel vezetett túrán, megfigyelés, fotózás, 

rajzolás, az eredményekből kiállítás rendezése 

TÉMAKÖR: Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a ta-

nult csoportokba besorolást végez; 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyako-

rolt hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait; 

 ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve 

értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét; 

 kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti el-

lentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási módok 

közötti különbségeket; 

 példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi összefüg-

géseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek felismerése, 

az ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése 

 Az emberi populáció növekedésével, a települések és a gazdálkodás átalakulásával járó 

hatások konkrét példák alapján való elemzése, az élővilág változásával való összefüggé-

sének vizsgálata  

 A fogyasztói létforma és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás felismerése, a 

fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése 

 Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés biológiai alapjainak megteremtését és megőrzé-

sét szolgáló eljárások elvi ismerete, példákon alapuló bemutatása 

 Az éghajlatváltozási modellek által a bioszféra jövőjére adott előrejelzések értékelése, a 

megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak áttekintése 

FOGALMAK 

biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális probléma, éghajlat-

változás, monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, az 

iskola környezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló tevékenységeiről  

 A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a természetvédelem-

mel összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések feltárása 
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TÉMAKÖR: Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, mozgásképesség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a ta-

nult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írás-

ban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videók-

kal egészíti ki; 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az egyéni adottságokat, a 

nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi 

ezek arányait és szimmetriaviszonyait; 

 felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási mód-

jait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti 

összefüggéseket; 

 alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer műkö-

désének jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni; 

 tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött adott-

ságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az 

életmódunk is; 

 felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, 

baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok 

használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen 

 Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes rétegek, szervek 

funkciójának ismertetése 

 A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és függesztőöveik, a 

mellkas csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken és saját testen 

 A mozgásszervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövet csoportok vizsgá-

lata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése 

 A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc izmainak ösz-

szefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével 

 Sportok mozgásformáiról saját fotók és videók készítése, ezek elemzése a tanult anatómiai 

és biomechanikai elvek alapján 

FOGALMAK 
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kültakaró, bőr(szövet), csont(szövet), koponyacsontok, gerincoszlop, csigolyák, bordák, a 

végtagok alapfelépítése, függesztőövek, izom(szövet), hajlító- és feszítőizmok, mimikai iz-

mok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, mobiltelefonos app-

likációk keresése, használata a testkép fejlesztésében 

 Mikroszkópi metszetek (és/vagy mikrofotók) vizsgálata, rajzos vázlat készítése (pl. bőr, 

csont, izomszövet) 

 A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. sertésszalonna), a bőr-, köröm- és 

hajápolással kapcsolatos kiselőadások tartása 

 A mozgásszervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató mozgatható 

makettek készítése (pl. kéz, kar) 

 Csontok szöveti felépítésének és összetételének vizsgálata: mészkőtartalom savval törté-

nő, a fehérjetartalom égetéssel történő igazolása, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 A gerincoszlop és a talpboltozat hajlatai jelentőségének vizsgálata, a tapasztalatok rajzos 

rögzítése 

 Egyszerű biometriai mérések elvégzése saját testen és/vagy társakon, arányok, szimmet-

riaviszonyok, méreteloszlás (min., max., átlag) számítása, ábrázolása (bilaterális szimmet-

ria, aranymetszés aránya) 

 Vita a testképzavarok kialakulásának okairól, a kortársak, a média és a család szerepének 

elemzése. Egyszerűbb biomechanikai elemzések elvégzése (pl. emelő elv szemléltetése, 

erők összegződése, gyorsulás stb.) 
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TÉMAKÖR: Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a ta-

nult csoportokba besorolást végez; 

 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja 

a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írás-

ban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplálkozá-

si, keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az életfo-

lyamatok lépéseit; 

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, egés-

zségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő bemutatása 

maketten vagy ábrán és a saját testen 

 A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok funkcióinak, a szaka-

szok szövettani és szervi felépítésének és működésének értelmezése, az emésztés és fel-

szívódás folyamatának megértése 

 A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és összetétel adatainak 

értelmezése 

 A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a gázcserefolya-

matok helyének és funkcióinak azonosítása, biológiai hátterének megértése 

 A szervezet folyadéktereinek és a keringési szervrendszer szerveinek azonosítása, biológi-

ai funkciójának a felépítés és működés alapján való megértése 

 A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma funkcióinak 

azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és jelentőségének felismerése 

 A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési elvének 

megértése 

FOGALMAK 

tápcsatorna, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső és alsó légutak, 

tüdő, légcsere és gázcsere, szív, szívciklus, értípusok, véralvadás, vérkép, vese, só- és vízház-

tartás, kiválasztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 

 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos vizsgálata 

 A táplálkozási szervrendszer működését bemutató folyamatvázlat rajzolása, az emésztés 

és felszívódás legfontosabb részfolyamatainak ábrázolása 

 Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok (tápanyagfajták, 

energiatartalom) értelmezése 

 Étrendtervezéssel összefüggő társas feladatok tervezése, elvégzése (pl. rajzolt, fotózott 

alapanyagokból tányérok, menük összeállítása) 

 A nyál és az epe emésztő szerepének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

 Információk keresése a dohányzás káros hatásairól, a lehetséges egészségügyi kockázatok 

bemutatása, érvelés a saját és mások egészségmegőrzése mellett 

 Donders-féle tüdőmodell és dohányzógép PET palackból való elkészítése 

 A szívciklust és az érrendszer működését bemutató animációk keresése, értelmezése 

 A keringési és a légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egysze-

rűbb mérések, kísérletek elvégzése (pl. pulzusmérés, légzésszám, vitálkapacitás, kiléleg-

zett levegő CO2-tartalma) 

 Dializáló készülék működési elvének megismerése, a művesekezelés lényegének közös 

értelmezése videó segítségével 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a ta-

nult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írás-

ban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, videók-

kal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb szer-

veit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és 

hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét; 

 felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb 

szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, egés-

zségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és környéki ideg-

rendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos ismerete, az akaratlagos és a 

vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése  

 Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az ezeknek 

megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése 

 A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb hormontermelő 

szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak bemutatása, az idegi és a hormonális 

szabályozás kapcsolatának megértése 

 Az immunrendszer és a keringési szervrendszer közötti kapcsolat felismerése, a védeke-

zésben szerepet játszó fontosabb sejttípusok és kémiai anyagok azonosítása, a veleszüle-

tett és szerzett immunitás megkülönböztetése 

 A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség megőr-

zésében játszott szerepük értékelése 

FOGALMAK 

központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, reflex, belső elválasz-

tású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, nemi mirigyek és 

hormonjaik, immunrendszer, veleszületett és szerzett immunitás, védőoltás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az agy és a gerincvelő szöveti felépítését, elhelyezkedését, felépítését bemutató ábrák, 

fotók, makettek, animációk, mobiltelefonos applikációk elemzése, a főbb részek azonosí-

tása 

 Gerincvelői reflexet bemutató animációk keresése, a részek azonosítása, a működés meg-

beszélése 

 A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés) be-

mutató animációk keresése, megbeszélése 

 A látáshibák típusait bemutató ábrák, animációk összehasonlítása, a javítási lehetőségek 

(pl. szemüvegek) megbeszélése 

 Halláskárosodást okozó hatásokat, veszélyeket bemutató információk keresése, érvelés a 

halláskárosodás megelőzése mellett 

 A szem működésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: pupilla – szemlencse működése, 

térlátás – színtévesztés vizsgálata 

 A hallással kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: hallásküszöb, frekvenciatartomány, térbeli-

ség  

 Kémiai ingerek érzékelésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: a négy alapíz érzékelése, 

szaglásvizsgálat 

 Bőrérzékeléssel kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: testrészek tapintópont sűrűség vizsgá-

lata, hideg- és melegpontok vizsgálata 

 Összefoglaló táblázat szerkesztése a belső elválasztású mirigyekről, fontosabb hormonja-

ikról és azok hatásairól, a működési zavarok tüneteiről 

 Az immunrendszer működését bemutató rajzfilm megnézése, válaszolás feladatlapos kér-

désekre 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

879 

 Információk keresése a Magyarországon kötelező védőoltásokról, az egyéni és a közössé-

gi védettség fogalmának, kapcsolatának megbeszélése  

TÉMAKÖR: Szaporodás, öröklődés, életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írás-

ban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 

kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és ta-

nácsokat elfogadni; 

 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és társa-

dalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi kü-

lönbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel, ér-

tékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A női és a férfi nemiszervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, ábrák 

alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának bemutatása 

 A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk tanulmányozása, a 

fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni eltéréseinek megbeszélése 

 Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében és a válto-

zékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása 

 A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek működésének 

megértése 

 A fogamzástól a születésig tartó magzati fejlődés főbb jellemzőinek és feltételeinek isme-

rete, a szülés fő szakaszainak és körülményeinek megbeszélése  

 Annak felismerése, hogy az ember öröklött hajlamainak kifejeződését a környezet is befo-

lyásolja, ezért a tudatosabb életmóddal magunk is tehetünk egészségünkért 

 A felelős szexuális magatartás jellemzőinek ismerete, a szexualitás egyéni életviteli és 

párkapcsolati jelentőségének értékelése. 

FOGALMAK 

női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, kromoszóma, minőségi és 

mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, megtermékenyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Az emberi nemek anatómiai különbségeit (elsődleges és másodlagos nemi jellegek) bemu-

tató képek, animációk, mobiltelefonos applikációk tanulmányozása, a különbségek meg-

fogalmazása 

 A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, vélemények 

megvitatása 

 A megtermékenyítést és a magzati fejlődést bemutató fotósorozatok, animációk és videók 

tanulmányozása, ezek alapján folyamatvázlat készítése, rajzolása 

 Ábrák elemzése a szülés folyamatáról 

 Családi öröklésmeneteket bemutató ábrák, képek, családfák elemzése, a hasonlóságok és 

különbségek megfogalmazása egy-egy példán 

 Genetikai betegségeket bemutató esettanulmányok megbeszélése, az esetek közötti hason-

lóságok és különbségek megfogalmazása 

 Fogamzásgátlással a tudatos, felelősségteljes családtervezésért. 

TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés, elsősegély 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az egészségmegőr-

zéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos hitelességét, kritikusan 

kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;  

 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és társa-

dalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen; 

 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 

kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és ta-

nácsokat elfogadni; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét; 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakítani 

étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a 

normál testsúly megőrzésére; 

 ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és bakte-

riális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának fontosságát; 

 tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja, 

és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

 érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb módsze-

rét, értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét; 
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 felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett bale-

setek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő beszá-

molót tud adni; 

 a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud 

hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt 

tud nyújtani: a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy 

eszköz nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad 

légút biztosítása); 

 tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és lélegeztetés (CPR) 

kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési lehető-

ségeinek megvitatása 

 Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az egészséges 

és kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete 

 A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti összefüggés, a mozgásszegény 

életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése 

 A kórokozó, a fertőzés, a járvány és higiénia fogalmai közötti összefüggések feltárása 

esettanulmányok alapján, a megelőzés érdekében megtehető lépések biológiai alapjainak 

értelmezése 

 A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a rendsze-

res és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával kapcso-

latos elvek és módszerek elsajátítása 

 Az antibiotikumok betegségek elleni hatásosságának elmagyarázása, annak megértése, 

hogy a helytelen antibiotikum-használat felgyorsítja az ellenálló baktériumok kialakulását 

 A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek áttekintése, a 

megelőzés lehetőségeinek megvitatása, a személyre szabott terápia jelentőségének felis-

merése  

 Az orvosi szűrővizsgálatok és diagnosztikai eljárások céljainak azonosítása egy-egy pél-

dán keresztül, annak értékelése, hogy a diagnózis az orvos egészségügyi-jogi érvényű fe-

lelős nyilatkozata a személy egészségi állapotáról 

 Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi ismerete, szimulációkkal történő gyakorlása, szükség 

esetén alkalmazása, a sérült vagy beteg személy ellátásának (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása) megkezdése a rendelkezésre álló esz-

közökkel vagy eszköz nélkül 

 Az alapszintű újraélesztést szükségessé tevő helyzet felismerése, mellkaskompressziókkal 

történő alkalmazása  

FOGALMAK 

fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és -

minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, 

alapszintű újraélesztés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. szív- és érrendszeri betegségek, 

rákstatisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő értékelések meg-

fogalmazása 

 Egészségnap szervezése, egészségmegőrzési tanácsadó szakértők meghívása, 

videóinterjúk készítése 

 Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése, össze-

hasonlítása 

 Életkornak megfelelő étrendek összeállítása, iskolai kóstoló és/vagy vásár rendezése egy-

szerűen elkészíthető, egészséges ételekből (büféáruk, sütemények)  

 Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi dolgozatok ké-

szítése 

 Napjaink egyes nagyobb járványairól szóló esettanulmányok, filmek elemzése, a tanulsá-

gok megbeszélése 

 Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. vérzé-

sek, gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén) 

 Az egészséges életmód betegségmegelőzésben játszott szerepének bemutatása konkrét 

betegségcsoportok példái alapján 
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Földrajz 

7- 8. osztály 

A földrajztudomány a természeti és társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – 

a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, 

ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. 

Ezen interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társa-

dalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgo-

zó tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint 

egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezé-

se és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja, és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek 

az egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen 

súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi szemlé-

letének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi okait, 

megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedő-

en fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek 

önmaguk is részesei – és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozó-

dást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz a ter-

mészet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudomány-

ágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a 

planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, szociológiai, de-

mográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind 

pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémái-

nak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyomá-

nyok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített 

adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, 

szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére, 

értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé 

tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, ta-

pasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, 

hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a társa-

dalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, prob-

lémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és tár-

sadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló gon-

dolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, valamint 

a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az információs 

társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős és tudatos 

állampolgári szerepvállalás kialakításához.  
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A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettuda-

tos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartha-

tó környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már 

észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és bemu-

tatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró maga-

tartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a térin-

formatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a ta-

nulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan for-

málja a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globá-

lis folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan befo-

lyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a nemzeti 

és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti értéke-

inek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás hozzájá-

rul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetsé-

ges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzokta-

tás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére 

épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire fóku-

szál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, körülöttünk zajló társadalmi-

gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus 

érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és 

etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, 

egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével 

elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 

állampolgári gondolkodás és viszonyulás kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a min-

dennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával hozzájáruljon 

az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy komplexitására, szin-

tetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, gazdasági ismere-

tekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú pályaorientációját is je-

lentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott gon-

dolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell já-

rulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a 
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digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy 

elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, tá-

mogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességé-

nek fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társa-

dalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós tér-

ben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, 

grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egés-

zséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú 

információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz kapcsolódó – 

feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások értelmezése és 

feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyúj-

totta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitá-

lis kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális tér-

képek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi összefüggé-

sek felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett fontos 

feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a tudatos 

felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett kutatá-

sok fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának ké-

pességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a föld-

rajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a gon-

dolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy modellkísérleteken 

alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A földrajztaní-

tás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek 

összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi folyamatok vizsgálata során 

szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási ötle-

tek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy 

hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az 

értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérle-

gelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének megismerte-

téséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának 

támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az 

egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek alkalmazása lehetővé 

teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
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későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi 

életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

világ társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy csopor-

tosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok hozzájárulnak a 

kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben hoz-

zájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a 

körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 

gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 

munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a vállal-

kozói kompetencia fejlődésére. 

 

7–8. évfolyam 

Az önálló földrajztanítás az általános iskola 7. évfolyamán kezdődik, de földrajzi tartalmakkal 

már korábban, az alsó tagozatos környezetismeret keretében és 5–6. évfolyamon a természet-

tudomány tantárgy anyagában is találkoznak a tanulók. Ezért fontos, hogy az önálló földrajz-

tanítás tudatosan építsen a korábban már megszerzett ismeretekre és a már meglévő kompe-

tenciákra. 

A 7–8. osztályos tananyag a földrajzi tartalmakat a földrajzi tér fokozatos kitágításával, a kö-

zelitől a távoli felé, azaz a közvetlen lakóhely (település) felől Magyarország földrajzán ke-

resztül a kontinentális, majd végül a globális folyamatok felé haladva mutatja be, de mindvé-

gig szem előtt tartja az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tapasztalatokra, a konkrét jelen-

ségekre, folyamatokra építő tananyag-felépítést. Az ismereteket a földrajzi szempontból tipi-

kus természet- és társadalomföldrajzi folyamatokra, összefüggésekre fűzi fel, és középpontba 

állítja a földrajzi eredetű problémák komplex bemutatását. 

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges következményeire he-

lyezi a hangsúlyt, tudatosan épít a különböző digitális és hagyományos térképi, vizuális és 

szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra. Ezáltal a tanulókat felkészíti az önál-

ló információszerzésre és az információk mérlegelő értelmezésére, továbbá hozzájárul az 

önálló véleménynyilvánítás és a felelős döntéshozatal képességének kialakításához. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban kiemelten fontosnak tartja a személyes érdeklő-

dés felkeltését a szűkebb, majd a tágabb környezetünk, illetve az alapfokú nevelési-oktatási 

szakasz végére a bolygónk egészét érintő földrajzi jelenségek, folyamatok, problémák meg-

ismerése és megértése iránt. További célja, hogy kialakítsa az önálló földrajzi tudásbővítés 

igényét és képességét, mert a tanulók egy jelentős részének nincs lehetősége a földrajzi isme-
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retek intézményi keretek között történő további bővítésére. Az egyes témák feldolgozásánál 

fontos szempont, hogy gyakorlati, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek elsajátításá-

val és képességek kialakításával történjen. 

A földrajz szemléletformáló, szintetizáló tantárgyként olyan, a hétköznapokban használható 

ismereteket, eszközöket, módszereket ad a tanulók kezébe, amelyek segítik a tájékozódást 

mind összetettebbé váló világunkban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőtt életükben felelős, 

környezettudatos, aktív állampolgárrá váljanak. 

A 7–8. évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a tanuló: 

– megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és 

társadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot 

visszatükröző kognitív térképe; 

– földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, következményeket 

fogalmaz meg; 

– megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli viszonyokat 

állapít meg; 

– összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi vonásait; 

– megkülönbözteti a tényeket a véleményektől. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi 

tartalmú információszerzés és -feldolgozás, a digitáliseszköz-használat. Ennek megfelelően a 

tanuló: 

– megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális információ-

forrásokból; 

– adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével; 

– digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi jel-

lemzőit; 

– megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szöve-

geket, képi információhordozókat dolgoz fel; 

– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez. 

 

A 7–8. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 4 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 5 

Magyarország földrajza 25 

A Kárpát-medence térsége 8 

Európa és a távoli kontinensek 

eltérő fejlettségű térségei, tipikus 

tájai 

Európa földrajza 22 

Az Európán kívüli kontinensek 

földrajza 

20 

A földrajzi övezetesség rendszere 8 
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Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 10 

Összes óraszám: 102 

 

 

HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK: 

 
A tantárgy heti óraszá-

ma 
A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 2 72 

8. évfolyam 1 36 

 

 

7. osztály 

 Témakörök: óraszám 

1. Tájékozódás a földrajzi térben 4 

2. Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 5 

3. A földrajzi övezetesség rendszere 8 

4. Az Európán kívüli kontinensek földrajza 20 

5. Magyarország földrajza 25 

6. A Kárpát-medence térsége 8 

7. Év végi ismétlés, rendszerezés 2 

Összesen: 72 

  
8. osztály 

 Témakör óraszám 

1. Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 10 

2. Európa földrajza 22 

3. Év végi ismétlés, rendszerezés 4 

Összesen: 36 
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Témakör Tájékozódás a földrajzi térben Órakeret  

4 óra 

Tanulási eredmé-

nyek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- Használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyomá-

nyos és digitális eszközöket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- Tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, bizton-

sággal leolvassa azok információtartalmát, a térképen elhelyez 

földrajzi elemeket;  

- Gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, uta-

zástervezés) old meg nyomtatott és digitális térkép segítségé-

vel; 

- El tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket; 

- Azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.  

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, 

elemzésével és összehasonlításával a rendszerben és összefüg-

gésekben történő gondolkodás fejlesztése 

- A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és 

helymeghatározási feladatok megoldása kapcsán a matematikai 

és logikai gondolkodás fejlesztése 

- Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és hely-

meghatározás segítségével a térbeli tájékozódás és a logikai 

gondolkodás fejlesztése 

- Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térké-

pek párhuzamos használatával a problémamegoldó gondolko-

dás fejlesztése 

- Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatá-

rozás, utazástervezés) terepen, valamint nyomtatott és digitális 

térképek és online felületek segítségével 

- Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a ta-

nuláshoz 

- A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és 

egyes digitális eszközök ismerete 

- A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdké-

pek, légifelvételek sajátosságainak felismerése, a mindennapi 

életben való felhasználásuk lehetőségeinek ismerete 

- Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térké-

pek párhuzamos használatával földrajzi megfigyelések elvégzé-

se, problémák megoldása 

- A térkép fogalma és jelrendszere 

- A hagyományos és digitális térképek fajtái 

- Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, 

légifelvételek) 

- A földrajzi helymeghatározás módszerei 

Fogalmak földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méret-

arány, aránymérték, szintvonal 

Javasolt tevékeny- - Egy adott útvonal (pl. osztálykirándulás) útvonalának tervezése 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

890 

ségek nyomtatott és digitális térképek, online felületek segítségével 

- Iránytű, térkép, GPS használatának gyakorlása terepi tájékozó-

dási feladatok, kereső játékok során 

- Távolság és hely meghatározása térképen, illetve terepen 

- Játékos feladatok a földrajzi helyek meghatározására megadott 

földrajzi koordináták segítségével 

- Alaprajzkészítés, térképvázlat-készítés szöveg, leírás alapján 

- Geocaching játék 

- Tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése 

- Különböző időpontokban készült űr- vagy légifelvételek és tér-

képek párhuzamos használatával földrajzi megfigyelések el-

végzése 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Technika: iránytű, tájékozódás 

- Történelem: nagy földrajzi felfedezések, kultúrák megismerése. 

- Erkölcstan: globális problémák 

- Matematika: adatok jegyzése, ábrázolása 

 

Témakör Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza Órakeret  

5 óra 

Tanulási eredmé-

nyek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, 

ismeri annak természeti és társadalmi erőforrásait; 

- szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat 

azonosít, magyarázza kialakulásuk okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társa-

dalmi-gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  

- összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú meg-

közelítéssel vizsgál pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, te-

lepüléseket;  

- javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti 

szempontokat szem előtt tartó, fenntartható fejlesztésére; 

- érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a kör-

nyezettudatos döntések fontossága mellett. 

 

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági 

problémáinak felismerésével és ezekre vonatkozó megoldási 

javaslatok elkészítésével a döntési képesség, valamint a szociá-

lis és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

- Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszer-

ben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

- A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és 

nehezítő természet- és társadalomföldrajzi folyamatok felisme-

rése, valamint feldolgozása eredményeként a fenntartható fej-

lődés és környezettudatosság fejlesztése 

- A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 

- Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fej-
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lődését segítő és nehezítő természet- és társadalomföldrajzi fo-

lyamatokról 

- Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos in-

formációk megismerése iránt, információk gyűjtése írott és 

elektronikus forrásokból, azok értelmezése és rendszerezése 

- A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a követ-

kezmények tudatában meghozott környezettudatos döntésekben 

- A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi 

helyzetének, természeti és kulturális értékeinek bemutatása 

- A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és 

hátrányainak mérlegelése, a lakókörnyezet környezettudatos és 

fenntartható fejlesztése 

 

Fogalmak kulturális érték, természeti érték 

Javasolt tevékeny-

ségek 

- A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram 

segítségével a közvetlen környezet virtuális felfedezése 

- Szituációs játék – önkormányzati ülés, melynek témája a lakó-

környezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése 

- Irányított beszélgetés a helyi írott és elektronikus médiából 

gyűjtött földrajzi tartalmú információkról 

- Helyzetgyakorlat: idegenvezetés a településen 

- Ötletbörze a szűkebb lakókörnyezet társadalmi és gazdasági 

problémáinak feltárására, és az ezekre vonatkozó megoldási ja-

vaslatok megfogalmazása 

- Projektfeladat: poszter, prezentáció vagy rövid videofilm készí-

tése a szűkebb lakóhely természeti és kulturális értékeiről 

- Projektfeladat: tanösvény és térkép tervezése a szűkebb lakóte-

rület természeti és kulturális értékeihez kapcsolódóan 

- Projektfeladat: helyismereti vetélkedő szervezése a közvetlen 

környezet természeti és kulturális értékeinek megismerésére 

 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Biológia: lakókörnyezetünk biológiai sokszínűsége, ökológia, 

természetvédelem. 

- Informatika: Adatgyűjtések, feldolgozás  

- Történelem: a kerület történelme, változásai. Nemzeti kultúra. 

- Magyar irodalom: szöveges információgyűjtés 

 

Témakör A földrajzi övezetesség rendszere Órakeret  

8 óra 

Tanulási eredmé-

nyek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az öve-

zetek, övek kialakulásának okait és elhelyezkedésének térbeli 

jellemzőit;  

- összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, tör-

vényszerűségeket fogalmaz meg velük összefüggésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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- példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, élet-

vitelt befolyásoló szerepére;  

- helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti 

hasonlóságokat, összefüggéseket felismer; 

- példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tá-

gabb környezetre kiterjedő következményeit, ok-okozati össze-

függéseket fogalmaz meg; 

- ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait 

és lehetőségeit a földrajzi, környezeti eredetű problémák mér-

séklésében, megoldásában; 

- az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket 

és problémákat fogalmaz meg, valamint reflektál azokra; 

- a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos ál-

láspontját logikus érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz 

meg a környezeti problémák mérséklésére. 

 

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésé-

nek megismerésével a rendszerben történő gondolkodás fejlesz-

tése 

- Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megis-

merésével és rendszerezésével az összefüggésekben való gon-

dolkodás fejlesztése 

- Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket 

érintő környezeti problémák megismertetésével 

- A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek be-

mutatásával a természettudományos szemlélet fejlesztése 

- A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális földrajzi is-

meretek és a földrajzi övezetesség során tanult ismeretek szin-

tézise 

- Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése 

a földrajzi helyzet, a természeti adottságok és a társadalmi-

gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás bemutatásával 

- Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése  

- Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi öveze-

tek, övek tipikus tájainak felismerése 

- A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása 

- A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jel-

lemzői 

- A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései 

 

Fogalmak 

éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, füg-

gőleges övezetesség, hideg övezet és övei, környezetkárosítás, mérsé-

kelt övezet és övei, tipikus táj 

 

Javasolt tevékeny-

ségek 

- Montázs készítése egy éghajlati területre jellemző képekből 

- Az éghajlati övezetek bemutatása prezentáció/kiselőadás segít-

ségével 

- Képzeletbeli riport készítése: Hogyan zajlik egy adott övben 

(pl. egy térítői öv) élő gyerek egy napja?  

- A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató 
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magyarázó ábrák, modellek közös értelmezése, ok-okozati ösz-

szefüggések megfogalmazása 

- Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az 

adott éghajlatról 

- Mit viszek a bőröndben? Egy adott éghajlati területre utazó bő-

röndjének összeállítása 

- Szerepjáték: élethelyzetek – pl. piaci vásárlás – egy adott ég-

hajlatú területen 

- Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése grafikus rendező 

segítségével 

- Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegy-

zékkészítéssel, páros szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  

- Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések 

feltárása tematikus térképek segítségével 

- Összefogásra, cselekvésre felhívó plakát készítése az egész 

Földet érintő éghajlatváltozás megállításáért 

- Filmrészletek, képek, leírások alapján az egyes földrajzi öveze-

tek, övek tipikus tájainak felismerése 

 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Fizika: fény, hullám, hőmérséklet, halmazállapot, csapadék. 

- Matematika: modellek és diagramok megértése, adatleolvasás. 

- Biológia: életfeltételek, életközösségek, ökológiai kapcsolat-

rendszerek. Életfeltételek, a hideg, a mérsékelt és a forró- öve-

zetben és a tengerek élővilága. 

- Informatika: adatgyűjtés az internetről, időjárási térképek, elő-

rejelző rendszerek. 

 

Témakör Az Európán kívüli kontinensek földrajza Órakeret  

20 óra 

Tanulási eredmé-

nyek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, megha-

tározó jelentőségű országokra jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat; 

- probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és 

az Európán kívüli kontinensek tipikus tájait, településeit, térsé-

geit;  

- bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbe-

li különbségek kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli kü-

lönbségek leírására alkalmazott mutatókat; 

- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le; 

- foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket 

von le belőlük; 

- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflek-

tál;  
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- nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának 

megismerése iránt; 

- példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tá-

gabb környezetre kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-

okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló környeze-

ti problémákat; 

- a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos ál-

láspontját logikus érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz 

meg a környezeti problémák mérséklésére. 

 

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző 

tájainak és térségeinek megismerésével és elemzésével a világ-

tér-szemlélet fejlesztése 

- A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó sze-

repének bemutatása 

- A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, 

illetve társadalmi és környezeti következményeinek feltárása 

- Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-

gazdasági jellemzők és a természeti adottságok, a történelmi 

események, a világban zajló gazdasági folyamatok kapcsolatai-

ban  

- Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése 

térkép segítségével 

- A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák vi-

lágméretűvé válásának igazolása példák alapján  

- Az országok közötti különböző típusú együttműködések (kör-

nyezeti, gazdasági stb.) szükségességének igazolása példák 

alapján  

- Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti lo-

gikus bemutatása  

- A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Af-

rika, Ázsia és Amerika társadalmi jellemzőinek, ellentmondá-

sainak példáján 

- Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésé-

nek példáján 

- A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehason-

lítási képességének fejlesztése Afrika, Ázsia, Amerika társa-

dalmi és gazdasági jellemzői példáján 

- A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző 

tanulási stratégiák alkalmazásával 

- A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek 

kulturális sokszínűségének jellemzői alapján 

- A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világ-

tengert veszélyeztető folyamatok, az árvizek, a trópusi esőer-

dők irtásának és egyéb környezetszennyező tevékenységek pél-

dáján 

- Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természet-

földrajzi jellemzők és problémák (elsivatagosodás, éhínség, 

aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének problémái, 

élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természe-
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ti tényezők és a gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kap-

csolatokra 

- Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jel-

lemzői és problémái 

- A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sark-

vidékeket és a világtengert veszélyeztető folyamatok 

- Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és 

társadalmi-gazdasági tényezői, jellemzői és problémái, élet az 

óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok gazdasági fej-

lődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a min-

dennapokban; Latin-Amerika társadalmi és gazdasági fejlődé-

sének jellemzői és problémái, a környezet állapotát veszélyez-

tető folyamatok 

- Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természet-

földrajzi folyamatok és természeti veszélyek (árvizek, földren-

gések, tájfunok, tengerszint emelkedése); Ázsia társadalmi és 

gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet ál-

lapotát veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiá-

ban; Japán, illetve a világgazdaság kelet- és délkelet-ázsiai sze-

replőinek társadalmi és gazdasági fejlődése, a környezet állapo-

tát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a tipikus tája-

kon; Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és 

problémái (népesedési problémák, a környezet állapotát veszé-

lyeztető folyamatok; India társadalmi és gazdasági fejlődésének 

folyamatai és problémái (népesedési problémák, kétarcúság), a 

környezet állapotát veszélyeztető folyamatok 

 

Fogalmak 

éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfaj-

ták, fenntarthatóság, gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrob-

banás, népességtömörülés, nyomornegyed, őslakos, perifériatérség, 

rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, nagybirtok, 

nomád pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos 

művelés, ültetvényes gazdálkodás, vándorló [nomád] állattenyésztés, 

vegyes gazdálkodás), tömegturizmus, túlhalászás, túllegeltetés, város-

fejlődés (városodás, városiasodás), világvallások, világgazdasági ha-

talom (centrumtérség)  

 

Topográfiai isme-

retek 

Afrika 

- Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-

afrikai-magasföld, Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), 

Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-vulkán; Száhel 

(öv) 

- Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, 

Tanganyika-tó, Viktória-tó, Vörös-tenger 

- Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marok-

kó, Nigéria 

- Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

- -A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-

Amerika 
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- Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appa-

lache-hegység (Appalache), Brazil-felföld, Floridai-félsziget 

(Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Ka-

liforniai-félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), 

Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-

alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

- Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-

öböl, Mississippi, Nagy-tavak, Niagara-vízesés, Panama-

csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

- Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, 

Kanada, Mexikó 

- Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los 

Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ot-

tawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC 

 

Ausztrália és Óceánia 

- Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-

korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, Új-Guinea 

- Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

- Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

- A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: 

Arab-félsziget, Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík, 

Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, 

Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kauká-

zus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Közép-szibériai-

fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-

Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld 

- Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, 

Indus, Jangce, Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, 

Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-

folyó, Tigris 

- Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köz-

társaság), India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsz-

tán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia 

- Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, 

Mekka, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-

Jaffa, Tokió, Újdelhi 

 

Javasolt tevékeny-

ségek 

- Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interne-

ten, azokból montázs készítése 

- Kontinensek földrajzi jellemzőit összehasonlító grafikus rende-

ző készítése 

- Az én kontinensem – szubjektív térkép készítése egy adott kon-

tinensről 

- Az egyes kontinensek tipikus tájainak bemutatása tanulócso-

portok által készített modellek segítségével 

- Az egyes kontinensekkel kapcsolatos kvízjáték készítése és 

megoldása pármunkában online felületen 

- A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. 
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szakértői mozaik, kooperatív technika, helyszínépítés, prezen-

tációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével 

- Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű 

munkamegosztás bemutatására  

- Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális 

sajátosságainak bemutatása helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat 

vagy helyszínépítés módszerével 

- Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok 

alapján történő összevetése, következtetések megfogalmazása 

- Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes megjelenítése és értelmezése  

- Virtuális séta, kirándulás összeállítása egy kiválasztott világ-

örökségi helyszínen, illetve országban  

- Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információk-

ról, önálló vélemény megfogalmazása 

- Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt távoli utazásról, irá-

nyított szempontok alapján 

- Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadal-

mi-gazdasági mutatók elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek 

megfogalmazása  

- -Ország, illetve táj névjegyeinek tervezése és elkészítése 

- Projektmódszer: tematikus (pl. sivatagok, világvárosok stb.) vi-

lágkörüli út összeállítása és bemutatása 

- A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák vi-

lágméretűvé válásának igazolása példák alapján. Környezeti 

problémák okozta élethelyzetek bemutatása szerep-, empátia- 

és helyzetgyakorlattal 

- Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi in-

formációkra 

- Élet az óriásvárosokban az Amerikai Egyesült Államokban – 

képregénykészítés 

- Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. az 

amerikai és a kínai kultúra hatásának példái a mindennapokban 

- Egy tipikus tájat bemutató képzeletbeli fotókiállítás ismertető-

jének elkészítése pármunkában 

- Hajónapló készítése földrajzi jellemzők felhasználásával, pl. 

Dél-Amerika képzeletbeli körülhajózása alapján  

 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: nagy föld-

rajzi felfedezések; hajózás. 

- Kémia: ózon; sósvíz és édesvíz; vízszennyezés. 

- Biológia: életfeltételek, a hideg a mérsékelt és a forró- övezet-

ben, a tengerek élővilága. 

- Fizika: mozgások, erőhatások 

 

Témakör Magyarország földrajza Órakeret  

25 óra 

Tanulási eredmé- A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
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nyek oktatási szakasz végére: 

- rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-

medence térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőfor-

rásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi adottságok 

szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlett-

ség különbségeit; 

- összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú meg-

közelítéssel vizsgál pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, te-

lepüléseket;  

- ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait 

és lehetőségeit a földrajzi, környezeti eredetű problémák mér-

séklésében, megoldásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le; 

- következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében elő-

forduló természeti és környezeti veszélyek kialakulásának okai-

ra, várható következményeire, térbeli jellemzőire; 

- elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társa-

dalmi-gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  

- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflek-

tál;  

- reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendel-

kezik. 

 

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása 

során a térszemlélet, valamint a hagyományos és digitális tér-

képhasználat fejlesztése 

- Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több 

szempontú megközelítéssel történő vizsgálata során a problé-

mamegoldó, valamint a rendszerben és összefüggésekben tör-

ténő gondolkodás fejlesztése 

- A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozá-

sa során az önálló és hiteles információszerzés, valamint a fele-

lős véleményalkotás fejlesztése 

- Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásai-

nak, valamint környezeti jellemzőinek Kárpát-medencei kite-

kintésben történő értelmezésével a Magyarországhoz és a ma-

gyarsághoz való kötődés elmélyítése 

- Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel ké-

pességének fejlesztése földrajzi témájú szövegekben bemutatott 

hazai természeti, környezeti és társadalmi jelenségekhez, fo-

lyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

- A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyaror-

szággal kapcsolatos feladatok társakkal együttműködésben való 

megoldása, tudásmegosztás során 

- A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Ma-

gyarország témakörben önállóan készített prezentáció bemuta-

tásával  

- Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti 
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és természeti veszélyek kialakulásának okaira, várható követ-

kezményeire, térbeli jellemzőire 

- Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és tár-

sadalmi-gazdasági erőforrásai, környezeti jellemzői 

- Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jellemzőiből fakadó előnyei és hátrányai a fenntartható fejlődés 

jegyében 

- Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaköz-

pontú vizsgálata 

- Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása pél-

dák alapján 

- Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő 

megközelítése és megoldási-fejlesztési javaslatok 

- Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság 

jegyében történő jövőbeli fejlesztése 

- A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti 

veszélyek vizsgálata, továbbá a társadalmi-gazdasági jellemzők 

értékelő megközelítéssel történő feldolgozása során a fenntart-

ható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

 

Fogalmak 

erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, konti-

nentális éghajlat, közigazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő 

társadalom, táj, talaj, tanya, természetes szaporodás és fogyás, területi 

fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség 

 

Topográfiai isme-

retek 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, 

Északi-középhegység, Kisalföld, Alpokalja 

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Ba-

laton-felvidék, Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Bor-

sodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík, Csepel-

sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–

Tisza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Horto-

bágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kősze-

gi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-

sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, 

Pesti-síkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, 

Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, 

Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vér-

tes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji 

(Zempléni)-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, 

Ipoly, Kis-Balaton, Körös, Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, 

szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala; 

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, me-

gyéi, megyeszékhelyei 

 

Javasolt tevékeny-

ségek 

- Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak megadott 

szempontok alapján történő feldolgozása hagyományos és digi-

tális térképek, internetről gyűjtött adatok felhasználásával, ko-

operatív módszer alkalmazásával 
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- A topográfiai ismeretek elmélyítése online topográfiai játékok 

segítségével 

- Projektfeladat: osztálykirándulás tervezése Magyarország egy 

kiválasztott középtájának megismerésére 

- Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről 

- Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági adatsorok rendsze-

rezése, szemléletes ábrázolása és az adatok értelmezése 

- Disputa a híradásokban megjelent hazai, természeti, környezeti 

és társadalmi-gazdasági jelenségekről, folyamatokról 

- Nemzeti értékek, hungarikumok bemutatására iskolai kiállítás 

szervezése 

- Hazánk területén előforduló környezeti és természeti veszélyek 

kialakulását ábrázoló képekhez, rövidfilmekhez narráció készí-

tése 

- Hazánk nemzetközi gazdasági szerepének igazolása a média és 

az internet segítségével 

- Interaktív termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság 

nemzetközi jelentőségű termékeiből 

- Magyarország idegenforgalmi adottságainak és lehetőségeinek 

bemutatása képeslapok, tájfotók segítségével 

- -Projektfeladat: akcióterv készítése természeti és társadalmi-

gazdasági értékeink megőrzésére  

- Magyarország szerepvállalásának ismertetése a nemzetközi 

környezetvédelmi programokban, internetes források felhaszná-

lásával 

- Projektfeladat: plakát, szórólap készítése Magyarország idegen-

forgalmi értékeiről 

- Gondolattérkép készítése Magyarország és az Európai Unió 

kapcsolatáról 

- Turisztikai kiadványok, pl. szórólapok, tájékoztatók alapján 

Magyarország idegenforgalmi adottságainak feldolgozása koo-

peratív módszerek alkalmazásával 

- Projektfeladat: beszámoló készítése a saját település (vagy egy 

választott kistáj, középtáj) hagyományos és megújuló energia-

forrásairól, az adott térségben a fenntarthatóságot szem előtt 

tartó törekvésekről 

 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Trianoni 

szerződés és következményei. Népesedési ciklus, infrastruktú-

rafejlődés a történelmi Magyarországon. Kommunikációs és 

technológiai fejlődés. Magyarország történelme. 

- Hon- és népismeret: nemzeti kultúra, néprajzi csoport, népszo-

kások. 

- Magyar nyelv és irodalom: szöveges információgyűjtés. Tájjal, 

szülőfölddel kapcsolatos irodalmi művek. 

- Biológia-egészségtan: ökológia és természetvédelem. 

- Informatika: internetalapú szolgáltatások használata. 
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Témakör A Kárpát-medence térsége Órakeret  

8 óra 

Tanulási eredmé-

nyek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-

medence térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőfor-

rásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi adottságok 

szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlett-

ség különbségeit; 

- példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tá-

gabb környezetre kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-

okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló környeze-

ti problémákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társa-

dalmi-gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  

- bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettség-

beli különbségek kialakulásának okait és következményeit;  

- következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében elő-

forduló természeti és környezeti veszélyek kialakulásának okai-

ra, várható következményeire, térbeli jellemzőire;  

- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflek-

tál;  

- nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának 

megismerése iránt. 

 

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-

medence egészében való földrajzi értelmezésével 

- A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének tá-

mogatása a Kárpát-medence térségében előforduló környezeti 

és természeti veszélyek kialakulásának példáján 

- Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medence-

jelleg közvetlen és közvetett földrajzi következményeinek fel-

ismerésével 

- A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népei-

nek, országainak együttműködésében rejlő lehetőségek és kor-

látok felismerésével 

- A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-

gazdasági erőforrásainak rendszerezése, értékelése 

- Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti jellemzőinek felismerése és összeha-

sonlítása 

- A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és termé-

szeti veszélyek kialakulásához vezető okok, összefüggések és 

következmények értelmezése 

- A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegen-

forgalom jelentőségének értékelése 

- A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli 

különbségek okainak és következményeinek feltárása 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

902 

- A medence mint társadalmi-gazdasági egység 

- Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében 

- A Kárpát-medence térségének nagytájai 

- Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-

medence térségében 

 

Fogalmak 

autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, 

húzóágazat, idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási 

folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi táj, tájhasználat, talajpusztulás 

 

Topográfiai isme-

retek 

 Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland 

(Őrvidék), Csallóköz, Délvidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-közép-

hegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-

Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-

Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, 

Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Sza-

badka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár 

 

Javasolt tevékeny-

ségek 

- Élménybeszámoló készítése egy Kárpát-medencében tett kirán-

dulásról 

- Tértágítás és térszűkítés, tájrendszerezés képek és térképrészle-

tek alapján Magyarország és a Kárpát-medence viszonylatában 

- -Fotógaléria összeállítása a Kárpát-medence tájainak és orszá-

gainak bemutatására, narráció elkészítése pármunkában 

- A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek be-

mutatása irányított esetelemzéssel  

- A medencejelleg következményeinek feltárása logikai lánc al-

kotásával 

- A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli vál-

tozásának bemutatása diagramon 

- Az egyes nagytájak természeti, társadalmi-gazdasági és kör-

nyezeti jellemzőinek felismerése játékos formában képek, fo-

tómontázs, irodalmi részlet, lényegkiemelő tanulói rajz stb. 

alapján  

- Projektfeladat: utazási kiállítás tervezése a Kárpát-medence 

természeti és kulturális értékeinek bemutatására 

- Kooperatív módszerek alkalmazásával adatgyűjtés, -

rendszerezés és –bemutatás a Kárpát-medence térségének tár-

sadalmi-gazdasági folyamatiról, a területi fejlettség különbsé-

geiről 

- Projektfeladat: Kárpát-medence modelljének elkészítése pl. 

homokasztalon  

- Projektfeladat: egy Kárpát-medencei osztálykirándulás útvona-

lának és programtervének kidolgozása  

 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Trianoni 

szerződés és következményei. Magyar Királyság, magyar kul-

túra, Magyarország történelme. 

- Magyar nyelv és irodalom: tájjal, szülőfölddel kapcsolatos iro-
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dalmi művek. 

- Erkölcstan: nép, nemzet, nemzetiség, etnikum. 

 

Témakör Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa Órakeret  

10 óra 

Tanulási eredmé-

nyek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli kü-

lönbségek leírására alkalmazott mutatókat; 

- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le;  

- értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékeny-

ségeket, szolgáltatásokat;  

- megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló 

folyamataira;  

- érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a kör-

nyezettudatos döntések fontossága mellett; 

- életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza 

pénzügyi ismereteit (pl. egyszerű költségvetés készítése, valu-

taváltás, diákvállalkozás tervezése);  

- foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket 

von le belőlük. 

 

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formá-

ban történő megjelenítése a pénz és a munka világához kapcso-

lódóan  

- A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség 

az életkori sajátosságoknak megfelelő pénzügyi döntések meg-

hozatalában. A pénzügyi, gazdasági tények és az egyéni véle-

mények közötti különbség felismerése   

- A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatá-

nak megértése; a döntést és az értelmes kockázatvállalást befo-

lyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges hitelfelvétellel 

kapcsolatban 

- Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következteté-

sek levonása; mindennapi életből vett példák alapján annak fel-

ismerése, hogy a munka világa folyamatosan változik 

- A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással 

összefüggő fogyasztói jogok fontosságának felismerése min-

dennapi élethelyzetekben 

- Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve 

„zöld” gazdálkodás és életvitel szemléletének megismerésével 

a környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása 

- A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyze-

tek megismertetésével, a tanuló saját életében is alkalmazható 

egyszerű költségvetés készítésével a problémamegoldó gondol-
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kodás fejlesztése 

- Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kap-

csolódó logikai és számítási feladatok megoldása során a ma-

tematikai eszköztudás alkalmazása 

- A globalizációval, a munkavállalással, a személyes pénzügyi 

döntésekkel kapcsolatos témák, illetve különböző forrásokból 

gyűjtött pénzügyi adatok feldolgozása során a véleményalkotás 

és vitakészség fejlesztése 

- Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a 

döntési képesség fejlesztése; a tényeken alapuló véleményfor-

málás képességének támogatása 

- A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok kö-

zötti hasonlóságok, összefüggések felismerése 

- A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai 

- A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 

- Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladó-

sodás összefüggései 

- A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció 

és a globális problémák kialakulásának összefüggései 

- A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jel-

lemzői 

- A munka világának résztvevői és jellemzőik 

 

Fogalmak 
családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, 

munkavállaló, pénz, tőzsde, valuta, valutaváltás, világtermék  

 

Javasolt tevékeny-

ségek 

- Pénzügyi döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal  

- A piac és a tőzsde működésének bemutatása szimulációs játék-

kal  

- Munkaerőpiaci döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal 

- Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankok-

ban igénybe vehető szolgáltatások megismerése 

- Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a tanítási órára meghí-

vott pénzügyi szakemberrel 

- Helyzetgyakorlat: az energiatudatos fogyasztói döntés megho-

zatala a környezeti és pénzügyi szempontok együttes mérlege-

lésével (pl. energiatakarékos izzó, napelemes akkutöltő, háztar-

tási gépek energiaosztálya) 

- Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az 

adatok és a változások következményeinek közös értelmezése  

- Osztálykirándulás költségtervének elkészítése csoportmunká-

ban 

- Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös értelmezése, az adatok 

szemléletes megjelenítése  

- Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, 

előnyökről, veszélyekről  

 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a gazdasági 

ágak történelmi kialakulása; nemzetközi együttműködések. A 

pénz története, kialakulása. 
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- Matematika: mennyiségek összehasonlítása, százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

- Informatika: adat- és ténygyűjtés az internetről. 

 

Témakör Európa földrajza Órakeret  

22 óra 

Tanulási eredmé-

nyek 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

- megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, megha-

tározó jelentőségű országokra jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat; 

- probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és 

az Európán kívüli kontinensek tipikus tájait, településeit, térsé-

geit;  

- ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, pél-

dákkal igazolja világgazdasági szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli kü-

lönbségek leírására alkalmazott mutatókat; 

- népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket 

fogalmaz meg, következtetéseket von le; 

- foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket 

von le belőlük; 

- bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbe-

li különbségek kialakulásának okait és következményeit;  

- elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társa-

dalmi-gazdasági értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  

- ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait 

és lehetőségeit a földrajzi, környezeti eredetű problémák mér-

séklésében, megoldásában; 

- híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflek-

tál;  

- reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendel-

kezik;  

- nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának 

megismerése iránt. 

 

Fejlesztési felada-

tok és ismeretek 

- Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájai-

nak és térségeinek megismerésével és elemzésével a térszemlé-

let fejlesztése 

- A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése az Európát 

jellemző nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli 

különbségek okainak és következményeinek, jellemző társa-

dalmi-gazdasági folyamatainak elemzése során 

- Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának meg-

ismerése által a szociális kompetenciák fejlesztése 

- -Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadal-
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mi-gazdasági jellemzőinek és folyamatainak komplex, 

problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fej-

lesztése 

- A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális 

földrajzi információkra történő reflektálással a felelős önálló 

véleményformálás fejlesztése 

- Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó je-

lentőségű társadalmi-gazdasági folyamatainak megnevezése 

- Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismerteté-

se, világgazdasági szerepének igazolása példákkal 

- Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komp-

lex és problémacentrikus vizsgálata 

- Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés je-

gyében 

- Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 

 

Fogalmak 

agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, 

fjord, gazdasági szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innová-

ció), karsztvidék, „kék banán”, munkanélküliség, „napfényövezet”, 

tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 

 

Topográfiai isme-

retek 

 A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-

Közép-Európa, Közép-Európa, Nyugat-Európa; 

Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, 

Azori-szigetek, Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-

medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Duna-delta, Etna, Finn-

tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-

mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-

alföld, Lengyel-középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc, Mor-

va-medence, Német-középhegység, Párizsi-medence, Pennine-hegység 

(Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, Skandináv-

félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;  

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–

Majna–Rajna vízi út, Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Föld-

közi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, Pó, Rajna, Rhône, 

Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga 

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai 

 

Javasolt tevékeny-

ségek 

- Az én Európám – szubjektív térkép készítése Európáról  

- Európa tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készí-

tett modellek segítségével 

- Európával kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pár-

munkában online felületen 

- A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. 

szakértői mozaik, kooperatív technika, helyszínépítés, prezen-

tációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével 

- Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű 

munkamegosztás bemutatására  

- Európai népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális 
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sajátosságinak bemutatása helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat 

vagy helyszínépítés módszerével 

- Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok 

alapján történő összevetése, komplex elemzése 

- Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes megjelenítése és értelmezése  

- Helyzetgyakorlat a külföldön történő tanuláshoz, munkaválla-

láshoz kapcsolódóan  

- Virtuális séta összeállítása egy kiválasztott európai nemzeti 

parkban, geoparkban, világörökségi helyszínen  

- Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információk-

ról, önálló vélemény megfogalmazása  

- Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt európai utazásról, 

irányított szempontok alapján 

- Gyűjtőmunka új európai nagyberuházásokról, az Európai Uni-

óban található cégek magyarországi telephelyválasztásáról  

- A településen és környékén európai támogatásból megvalósult 

fejlesztések bemutatása önálló gyűjtőmunka alapján  

- Európa fejlettségbeli területi különbségeinek leírására alkalmas 

társadalmi-gazdasági mutatók elemzése, a felzárkózás lehető-

ségeinek megfogalmazása  

- Európa jövője – plakátkészítés 

- Ország, illetve táj névjegyének tervezése és elkészítése 

- Projektmódszer: tematikus (pl. kikötők, magashegységi tájak 

stb.) európai körutazás összeállítása és a tervek bemutatása 

 

Kapcsolódási pon-

tok 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Európa tör-

ténelme. 

- Kémia: karsztosodás kémiai vonatkozásai 

 

 

A számonkérések (témazáró és feleletek) a legtöbb esetben írásban történnek. Az SNI-

s tanulók esetében a differenciált számonkérések minden esetben aszerint történnek, hogy 

milyen nehézségei vannak az egyes tanulónak. Az SNI-s diákok számonkérése egyedi megbe-

szélés alapján történhet, amelyben felcserélhető az írásbeli számonkérések, szóbelire, vagy az 

írásbeli számonkérésre szánt időkeret is módosítható. Minden esetben szülőkkel történő elő-

zetes egyeztetés szükségeltetik természetesen, ahol a diákoknak leginkább elfogadható meg-

oldást kell rögzítenünk. Amennyiben diák, vagy a szülő ezt külön nem igényli/ jelzi a szakta-

nár felé, úgy azon módszertani szabályok lesznek érvényesek, amelyek az osztály többi tagjá-

ra 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 megismerésé-

hez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott reper-

toár. 

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 hallás-

fejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befoga-

dása 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 készségé-

nek fejlesztése, zenét hallgatnak, zenetörténeti korszakok jellemzőivel, vívmányaival 

ismerkednek. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a befogadói 

kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeret-

anyagra, 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. osztály-

tól kezdve a klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól 

kezdve kiegészül a jazz és az igényes populáris zene válogatott szemelvénye-

ivel – elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei 

minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely műfaji határoktól függet-

lenül értelmezhető. 

 Generatív és kreatív készségek fejlesztése 
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– A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének cél-

ja, 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 ze-

nei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. Segítik őket a zene elemei-

nek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók önkifejező képessé-

gét, ötletgazdagságát, 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 

generatív tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. rit-

mus, dallam, polifónia, harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kap-

csolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika formaérzéke) megismerése az aktív 

zenélésen keresztül.  

 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, ta-

lálják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az esztétikai szépség szemé-

lyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése rávilágít a nép-

dalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A 

népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmi-

záltatni, 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 

különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadá-

sa) 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 
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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, 

üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: 

minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl 

alapját adja a generatív készségek formálódásának, hiszen a generativitás a 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 

énekléssel és a generatív készségek más fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 
– A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befoga-

dást segítik, az elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott mű-

vel kapcsolódókkal kell foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek 

minden esetben kulcsszerepet kell kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az 

öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű memorizálás. Egy szerzői életrajz is-

mertetésében például nem az önmagukban semmitmondó dátumok és a tartózko-

dási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző személyiségének be-

mutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való kölcsönhatá-

sának, 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. 

 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 kompetenci-

áját, s elsősorban zenei formaérzékét a teljes kompozíciók bemutatása fejleszti. 

A műalkotás egészéről kell benyomást szerezniük, mielőtt a részletekre irányít-

ják a figyelmüket. Miközben a figyelem irányítása bizonyos jelentéstartalmak 

megvilágítása érdekében fontos, fokozottan kell figyelni arra, hogy a szempont-

ok ne tereljék el a tanulók figyelmét a mű egészének élményszerű befogadásáról. 
– Az első hat osztályban nem kronológiai rendbe szervezve ismertetjük meg a 

tanulókat a zeneművekkel, hanem az életkori sajátosságok gondos figyelembevé-

telével a kétéves ciklusok mindegyikében a zeneirodalom, a zenei stílusok és 

műfajok teljes spektrumából válogatunk. Az általános iskola utolsó két osztá-

lyában (leginkább a 8. évfolyamon*) sor kerülhet kronologikus rendszerezésre, de 

csak az ismeretközlés szintjén.  
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– 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 

zenei 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 zenehallgatás-

ra, a rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni a tanulókat a zenei in-

formációk gyűjtésére. Fontos szempont, hogy a hangversenyek kifejezetten az 

adott korcsoporthoz szóljanak. Rendkívül fontos, hogy a hangverseny legyen 

előkészített, az órákon a tanulók ismerjenek meg néhány zenei témát, a művek 

kontextusát, majd az azt követő alkalommal beszélgetéssel segítsük az élmények 

feldolgozását. 

Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és -lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

5–8. évfolyam 

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés, 

nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és 

a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért és 

önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében 

az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen 

nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló 

tanulás kompetenciája fejlesztéséhez is hozzájárul. 

Fejlesztési célok 

 Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés 

örömének és helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban 

már az éneklés tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kom-

munikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és más népek 

zenéje továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik 

a klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban a populáris zene szemelvényei 

is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a 

klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként hatnak alapvetően, meghatározóan e 

művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív játékos és intellektuá-

lis feladatokkal is gyakorolják.  
 Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. El-

sődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai megoldá-

sok, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. Kronologikus áttekin-

tésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos zenehallgatásra ajánlott alkotások 
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többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri meghallgatása és feldolgozása sokszor meg-

haladja a tanítási óra adta időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli meghallgatására is és 

más, az órai anyaghoz kapcsolódó zeneművek megismerésére.  

 

 

 

5. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 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  

(5 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 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  

(8 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, dal mint műfaj, kórusmű, társas ének. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

3 óra 
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Előzetes tudás 
Egyszólamú 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. 

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.   

 

Zenei forma alkotás: 

Kérdés-felelet játékok funkciós környezetben, négy és nyolcüte-

mes egységekben. 

 

Változatos ritmusképletek használata. 

 

Dallami rögtönzés, a tanult zenei formák alkalmazásával. 

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, zenei periódus, visszatérő forma, dallami variáció, szekvencia.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

3 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: 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek isme-

rete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 
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új ütemfajták: 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, tizenhatodok 

 

Dallami és harmóniaelemek: 

r’ és m’ hangok, fi, szi, 

 

Hangközök: 

kis és nagy szekund, kis és nagy terc. 

 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: 

tempójelzések. 

 

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, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, abszo-

lút hangnevek (pontosítva), violinkulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 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 

 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek:  

a zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexiká-

lis adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyo-

mány, a szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, 

pl. zenetörténeti ismeretek, zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a 

megismert zeneművek műfaja és formája). 

 

A hangszerek megkülönböztetése és azonosítása a következő szem-

pontok szerint: dallamhangszer, ritmushangszer, műzenei és népi 

hangszer (duda, tekerő, citera). 

 

Szemléltetéssel a különböző zenei formák felismerése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, értel-

mezés. 

 

Dráma és tánc: táncté-

telek a nép- és műzené-

ben. 
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Tájékozottság a szemelvények történeti korával, a zeneszerző életé-

vel, a művek műfajával és formájával kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangköz, formai egység (dallamfordulat, dalforma)  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7 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(versenymű), 
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, versenymű. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az  
Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből éne-
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5. évfolyam végén 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, formai megoldások). 

A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A ze-

nehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneművek egy részét (min. 5 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. daljáték, opera). A megfelelő rész-

letek 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 

Georg Friedrich Händel: Tűzijáték szvit (Music for the Royal Fireworks), HWV 351; Vizi 

zene  

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 

Kodály Zoltán: Magyar népzene sorozatból balladák 
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6. évfolyam  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 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  

(szerintem 5 magyar népdal éneklése).  

 

Nemzeti énekeink: Egressy Béni-Vörösmarty Mihály: Szózat éneklé-

se fejből. 

 

Más népek dalai, a műzene tonális és funkciós zenei nyelvének meg-

ismerését segítve. 

 

Zongorakíséretes dalok: bécsi klasszikus és más zenei stílusból. 

 

Többszólamúság: kánonok,  

(8 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, 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 

4 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 

A variáció alkotásának fejlesztése. A rögtönzés fejlesztése a következő 

zenei ismeretek felhasználásával: 6/8-os metrum, felütés, dúr-moll dal-

lami fordulatok, tercpárhuzam. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ritmus, metrum: 

Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok rit-

mizálása, osztinátó. 

6/8, 3/4 helyes hangsúlyozása. 

 

Dallami improvizáció: 

Adott ritmus motívumra dallamvariációk. 

 

Tercpárhuzamok szerkesztése  

 

Zenei forma alkotás: 

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 

Dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami va-

riáció, szekvencia.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelmé-

leti alapismeretek 

Órakeret 

3 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: triola, kis éles és kis nyújtott ritmus. 

 

Dallami és harmóniaelemek: dúr és moll hangsorok. 

 

Zenei előadásra vonatkozó jelzések: tempójelzések és dinamikai 

jelek. 

 

Ütemfajták, felütés, ritmikai elemek megkülönböztetése és egy-

szerűbb ritmusgyakorlatok során reprodukálása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

jelek és jelrendszerek isme-

rete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések használata. 

 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

abszolút hangnevek (pontosítva), violin- és basszuskulcs, allegro, andante, 

mezzoforte, pianissimo. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

3 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:  triós forma, rondó forma, variációs forma. 
A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: a 

zenei befogadást segítő legszükségesebb elméleti ismeretek, lexikális 

adatok (népzenéhez kapcsolódva, pl. népszokások, néphagyomány, a 

szöveg jelentése; a komolyzene befogadásához kapcsolódva, pl. 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 (cimbalom). 

 

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 (variációs forma, triós forma és rondó forma). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

7 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. 
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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. 

 

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) 

  

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 

Dal, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

6. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 5 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. 5 alkotás) megismerték.  

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 
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A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. szimfónia tétel). A megfelelő rész-

letek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

Magyar népzene, más európai népek zenéje. 

Johann Sebastian Bach: János passió – részletek, BWV 245 

Joseph Haydn szimfóniái közül: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia  

Wolfgang Amadeus Mozart: Egy kis éji zene (Eine kleine Nachtmusik), K. 525  

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 

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádihegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 
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7. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 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  

 

Más népek dalai  

 

Más földrészek népzenéje, afroamerikai zene. 

 

Zongorakíséretes dalok. 

 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társasdalok rövid részletei. 

 

Példák a populáris zenéből. 

 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag. 

 

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, keserves, táncnóta. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 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: 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: önkife-
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különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelé-

se, reprodukciója  

ritmusimprovizáció, szinkópálás. 

 

Dallam: blues skála megismertetése. 

 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

egyszerű dallam alkotása megadott paraméterekkel (hangkészlet, 

metrum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. 

kérdés és felelet rögtönzés). 

jezés, érzelmek kifeje-

zése többféle eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és 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 

4 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. 

 

Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.  

 

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). 
 

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, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, 

populáris zene. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenehallgatóvá nevelés. 



 

925 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, 

zeneirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából 

válogatva: 

 

a középkor és a reneszánsz zenéje: madrigál, 

barokk zene: szvit, concerto, concerto grosso részletek, 

bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű,  

a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongorada-

rabok, programzene, szimfonikus költemény,  

a 20. század zenéje: daljáték. 

 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megisme-

rése. 

 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (hangverseny-látogatás motivációs szerepé-

nek felhasználásával). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: romantikus és kor-

társ költészet, szöveg-

elemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányzatok 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Madrigál, concerto grosso, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költe-

mény. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

7. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 7 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. 10 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. A megfelelő részletek kiválasztásához 

a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 
 

 

Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek 

Orlando di Lasso: Visszhang 

Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet 
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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 
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8. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

11 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  

Más népek dalai  

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, keserves, táncnóta. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy cso-

portosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 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: blues skála megismertetése. 

 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Vizuális kultúra: önkife-

jezés, érzelmek kifeje-

zése többféle eszközzel. 
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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 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának 

képessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű olvasó-

gyakorlatok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei repro-

dukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál 

könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. 

Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott zene-

mű kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gyakor-

lás/alkalmazás hármas egységében: 

a változó ütemmutató felismerése, 

fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességé-

ben. 

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. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

4 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 befo-

gadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztés-

mód. 

 

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 köl-

tészet, nemzeti romantika, 

romantikus vers, szöveg-

elemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: műalkotások 

erkölcsi üzenete. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgo-

zás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és értelme-

zésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszerezésével. 

Zenehallgatóvá nevelés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, zeneirodal-

mi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válogatva: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

romantikus és kortárs költé-

szet, szövegelemzés. 
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a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének,  

barokk zene: kantáta és oratórium 

bécsi klasszicizmus: szimfónia, 

a romantika zenéje: romantikus dal     

a 20. század zenéje: kórusművek, opera, táncjáték, kamarazene, jazz és 

a rock születése,  

kortárs zenei művek megismerése.  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megismerése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszerezett 

ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándéká-

nak erősítése (hangverseny-látogatás motivációs szerepének felhasználásá-

val). 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: ze-

neirodalmi alkotások törté-

nelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: művészet-

történeti stíluskorszakok és 

stílusirányzatok ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, oratórium, kantáta, táncjáték, kamarazene, jazz, rock. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

8. évfolyam végén 

Az énekes anyagból 8 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. 10 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 módo-

sítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részle-

tek meghallgatására van mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott 

tartalmak adnak iránymutatást. 

Európán kívüli kultúrák népzenéje  

 

 

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 
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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 va-

riációkból 

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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Vizuális kultúra 

 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan ér-

telmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és értelme-

zésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül 

az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulaj-

donsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfon-

tosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítő-

művészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő 

világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként el-

érendő 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 legjelentő-

sebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a vizuális jellegű művésze-

tek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő XXI. század művészeti jelenségek 

befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális kommunikáció és a 

tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet részterület az ábrá-

zoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve befogadással foglalko-

zik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizu-

ális kommunikáció pedig képekben, gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs 

célú képalkotással foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskola-

szakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy 

gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló 

gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken já-

tékos, 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 feldolgozásában, szelektálásában, 

s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési 

lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető min-

dennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetala-

kítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális problémamegol-

dás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, kísérletező, az élmé-

nyekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind 

pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása 

az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel 

összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet 

kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell meg-

jelennie 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 igényességet kialakító 

hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, 

úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető információk fel-

dolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg a 

tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája 

miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az 

önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, ha-

nem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattér-

kép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miköz-

ben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területe-

ket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikere-

sebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és 

használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáliseszköz-használat 

– a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció domináns 

formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a 

vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is 

elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 

keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami 

a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs formá-

kat 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 meg-

felelően 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 magasabb szintű gon-

dolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad alkotásban, 

mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, ami-

kor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés 

szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, di-

vergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni 

ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fej-

leszteni. 

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 kompetenci-

ákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeretet és a 

reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a siker-

élmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek 
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gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen 

belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben való-

suljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki köz-

reműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befo-

gadó 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 kul-

túra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába foglalja a műalkotások 

elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyo-

zása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális 

örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A 

tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfonto-

sabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművé-

szetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 

tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként 

működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szem-

ben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan meg-

oldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig 

produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább a 

személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompetenciák fej-

lesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, az innovatív ötle-

tek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés 

céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) eseté-

ben a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szük-

sége lehet. 

 

5–6. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott igény. A lá-

tott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, hanem az információk 

szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív ítéletek között képesek különbsé-

get tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő képességei közti eltérés vezethet az ábrázo-

lási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető moti-

váció fenntartása. Ez a kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszer-

ben valósítható meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes fejlesztés érde-

kében differenciált feladatkiadásra van szükség.  A személyiségformálás e szakaszában is fontos szerepet 

kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek összetevőinek, a konkrét képességeknek, kés-

zségeknek fejlesztése alsó tagozaton már megkezdődik.  

Az 5–6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 10 
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Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 
10 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 10 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehe-

tőségei 
14 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 8 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 6 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

Összes óraszám: 68 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és vizuális esz-

közökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan 

megjeleníti; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 

megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 

alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív és szub-

jektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti korszak jellemzői-

nek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A tapasztalatok (pl. képolvasás, lát-

vány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás vizuális információk között) 

felhasználása az alkotás során is. 

 A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, XVII-

XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. történelmi 

háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, kifejezőeszközök használata 

szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.  

 A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, tárgyának, 

díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy újraértelmezett tárgy 

készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern olimpiai sportág megjelenítése, timpanon 

forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú csoportképpel). 

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film képkockája), vi-

zuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott részeinek, részleteinek meg-

határozott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a személyes kifejezés érdekében, a jellemző 

vizuális jegyek tudatos használatával. 
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Fogalmak 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, stílus 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle for-

rásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag 

alapján; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait vizuálisan 

megjeleníti; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető vázlatot készít; 

− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, történeteket 

részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, egyénileg és csoport-

munkában is; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon generált 

képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában 

is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált történet, 

személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, történet részletes elkép-

zelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív felhasználásával. Az elképzelé-

sek bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) 

vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és cso-

portmunkában. 

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző érzetek 

(pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek megfigyelése, és az 

egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas alkalmazásával (pl. vegyes technika, 

festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

Fogalmak 

vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle for-

rásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző szem-

pontok 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 csoportmun-

kában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes módon kife-

jezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt médiumok (pl. 

fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, jellemző kifejezési eszközei-

nek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, kompozíciós elrendezések, képkivágások, 

színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, 

kameramozgás, időbeliség) megismerése. A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, 

vizuális inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló lehe-

tőségekre. 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a közvetítendő 

tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő médium kiválasztása. 

(Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak rajzos 

forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök használata a kiemelés, fi-

gyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, 

fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő átalakítása társai 

számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. (Pl. más tantárgy számára ké-

szült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának átalakítására internetes oldallá, mobil appli-

kációvá.)  A tapasztalatok felhasználása a további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy cso-

portmunkában. 

 

Fogalmak 

vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, nézőpont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  

Javasolt óraszám: 14 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 generált 

képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában 

is; 
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− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során feltárt 

következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmun-

kában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag 

alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, eseményeket, 

történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási formáinak 

segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített tér, 

frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) megfigyelése, megismeré-

se, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, 

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

 Térbeliség érzékeltetése tónusozással egyszer formákon keresztül. 

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek felhasználása 

kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 A vetületi ábrázolás, mint a térbeliség érzékeltetése síkon. Egyszerű testek rajzolása, bonyolult for-

mák azonosítása. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése (pl. fo-

lyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. teafőzés, pizza evés, 

tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, vihar közeledte, almacsutka 

fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium sajátosságainak figyelembevételével, 

egyénileg vagy csoportban. 

Fogalmak 

tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális megjelenítései, fo-

lyamatábra, képregény/storyboard, árnyéktípusok, elől-, felül-, oldalnézet 

 

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 for-

rásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző szem-

pontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja; 
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− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon generált 

képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában 

is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében önállóan 

információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a kommunikációs szán-

dék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő művészettörténeti 

korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma témájában ismeretek és érzetek 

inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális kommunikációt szolgáló produktum létrehozása 

(pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif). 

A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és a korábbi vi-

zuális megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás során egyéni-

leg és csoportmunkában is. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését keresve a 

befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó tapasztalatok felhaszná-

lása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és megfogalmazása 

kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) tapasztalatai alapján csoport-

munkában is. 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag 

alapján. 

Fogalmak 

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés vizuális esz-

közei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Javasolt óraszám: 6 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 for-

rásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést végez, és 

alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 

megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 

alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 



 

940 

− 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, java-

sol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és hétköznapi 

öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) vizuális és szöveges feldolgo-

zása, információk keresése és rendszerezése különböző forrásokból (pl. könyvtár, internet, interjú ké-

szítése az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatása). 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése és inspira-

tív 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 ter-

vezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében (pl. saját pecsét, cso-

magolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák felhasználásával (pl. krumpli, papír 

nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. épület, tárgy, 

öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, technológia, rendeltetés, díszí-

tés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által szerzett információk és inspirációk fel-

használásával, 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, motí-

vum, 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 for-

rásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést végez, és 

alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 

megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 

alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és 

hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 



 

941 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, java-

sol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott képanyag 

alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a közvetlen 

környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. buszmegálló, ka-

pu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) áttervezése, átalakítása 

megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonos-

ságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés során kísérletezés és többféle ötlet felvetése és vizuális 

rögzítése, az ötletek és a tervezési folyamat szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

 A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző építészeti 

stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar építészet fontos épüle-

tein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: Operaház, Pollack Mihály: Magyar 

Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek felhasználása a tanuló valós környezetében található 

valós terek, épületrészletek áttervezésére. 

 Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai eszköz, 

bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való megjelenésének összehasonlító vizs-

gálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés, környezetkárosítás) és a vizsgá-

lat eredményeinek részletes szöveges és vizuális bemutatása (pl. tabló, prezentáció formájában). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, okosítás) alkal-

mas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk felhasználá-

sával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával, valamint a tervezési fo-

lyamat 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 aján-

lott: 

 

Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, , Erektheion, fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, 

Hundertwasser épületei, festményei, Istar-kapu, jáki bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, 

Kheopsz piramisa, Notre-Dame székesegyház-Párizs, nyírbátori református templom, , Parthenon, Pant-

heon, pisai dóm, , Stonehenge, Szent Péter bazilika és kollonád, versailles-i palota, , Zikkurat- Úr 

Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, Írnok szo-

bor, Botticelli: Vénusz születése, , delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, Dürer: Önarckép, Izsó 

Miklós: Táncoló paraszt, Laokoón-csoport, , Michelangelo: Dávid, Sixtus- kápolna freskói, Müron: 

Diszkoszvető, , M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Nofretete fejszobra, , Római portrészobor, 

Rubljov: Szentháromság, VIII., Szamothrakéi Niké, , Szent László legendákat ábrázoló freskók, Van 

Eyck: Arnolfiní házaspár, , Velazquez: Las Meninas, Vermeer: Geográfus, Willendorfi vénusz 
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Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Lánchíd-Budapest, Ma-

gyar Szent Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta aranyszarvas, Tutanhamon 

arany halotti maszkja 

 

7–8. évfolyam 

A vizuális kultúra tantárgy feladata ebben az iskolaszakaszban is az, hogy a tanulók a vizuális művészet 

eszközeivel megismerhető világ jelenségeit megvizsgálják, értelmezzék, következtetéseiket az életkoruk-

nak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. Az ebben az életkorban felerősödő mérlegelő 

gondolkodást, továbbá a személyes vélemények megjelenítését a vizuális kultúra tantárgy minden részte-

rületén érdemes érvényesíteni. Itt jelenik meg a vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának 

személyiségformáló ereje. A vizuális kultúra tantárgy kultúraközvetítő hatása a történeti korok művésze-

tének alkotó jellegű megismerésében rejlik. A magyar művészet kiemelkedő alkotásainak megismerése 

erősíti a nemzeti önazonosságtudatot és a szociális kompetenciák 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 sza-

bott műveltségi játékok formájában motiválni.  A realitásigény erősödésével a tanulók érdeklődése erőtel-

jesebben fordul a mindennapi vizuális jelenségek felé, így a tantárgy határozott célja a médiatudatosság 

fejlesztése, a fenntarthatóság, a környezettudatos szemlélet erősítése.  

A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális médiumok sajá-

tosságainak 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: 68 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 10 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 
10 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 8 

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
12 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 12 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 6 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 10 

Összes óraszám: 68 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Javasolt óraszám: 10 óra  

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon szövegesen jel-

lemez, bemutat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle for-

rásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg és cso-

portmunkában is; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 

megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 

alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás szempontjá-

ból csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban; 

− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész alkotásai, társa-

dalmi reflexiói kapcsán. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban készült al-

kotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és reneszánsz vagy barokk és 

XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern építészet anyaghasználata, figuratív és non-

figuratív ábrázolás a modern művészetben) származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. stílus-

jegyek, kifejezőerő, hatáskeltés, anyaghasználat és funkció) és felhasználása az alkotás során. Az 

adott témához társított korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter felhasználásával vagy hangsúlyo-

zásával fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó feladatok megoldása (pl. művek átdolgozása, 

parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes látvány-

terv, 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, parafrázis, vi-

zuális 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 for-

rásból; 

− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat, magyaráz és kü-

lönböző vizuális eszközökkel megjelenít; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző szem-

pontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán  személyes módon 

kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 
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− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, átírása külön-

böző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező alkotásokban. A megje-

lenítés rövid szöveges értelmezése. 

 Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos vizuális megje-

lenítésére műalkotások gyűjtése  (pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy csoportmunkában. A gyűjte-

mények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés gyakorlása. 

 Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más elvont foga-

lom megjelenítése céljából. 

 Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, Giacometti, Giot-

to, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, Rembrandt, Shiota, van Gogh, Vasa-

rely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. bizánci, expresszionizmus, gótika, impresszionizmus, 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, ki-

borult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális ábrázolása (pl. fotó, rajz, festés, 

plasztika), majd a látvány kiegészítése, továbbgondolása választott vizuális alkotások (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, Borsos, 

Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós műveltségi vetélkedők stí-

lusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy csoportban. Egyéni felkészülés után a vetélke-

dő 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 for-

rásból; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során feltárt 

következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmun-

kában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes módon kife-

jezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Példák alapján a mozgókép működésének értelmezése (pl. időszervezés, képkivágás/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: 12 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 generált 

képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában 

is; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása során feltárt 

következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmun-

kában 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 formáinak 

segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek megfigyelése és 

összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő módjaival, (pl. ókori egyip-

tomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XX-XXI. század művészeti törekvései). 

 Axonometrikus ábrázolás szabályai, egyszerű tárgyak rajza. Konvertálás vetületi és axonometrikus 

ábrázolás között. 

 A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az egy iránypontos 

perspektíva szabályaival.  Az elkészült alkotások, rajzok kiegészítése (pl. személyes szöveggel, saját 

fotóval, képrészlettel, műalkotások szereplőivel). 

 A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes testek rajzi megjele-

nítésében.  

 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 technikatörténeti 

hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) stop motion típusú animációs 

kisfilmek készítése csoportban. 

Fogalmak 

állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria 
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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 for-

rásból; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon generált 

képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában 

is; 

− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális esz-

közeit, 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. tudományos, 

gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít; 

− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével prezentálja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) alkalmazott 

fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend, betűméret, tipográfia, szöveg 

és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) és felhasználása játékos tervező 

feladatokban (pl. híroldal tervezése az osztály számára, saját profil tervezése) egyénileg és csoport-

munkában. 

 Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl. tudományos, 

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, tar-

talomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább illeszkedő, kifejező és változa-

tos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a gondolatok, tervek, vélemények, észrevételek be-

mutatásához (pl. tabló, képfolyam, diagram, digitális prezentáció). 

 Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és fogalmi/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 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 

Javasolt óraszám: 6 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 jel-

lemez, bemutat; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
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− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle for-

rásból; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket összehasonlít, 

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 végez, 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 prezentálja; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket talál, java-

sol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás, stílusváltás) érdekében, a 

történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán keresztül. Egyszerű műszaki jellegű ábrá-

zolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját tervek megjelenítése szabadkézi rajzban. 

 Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és megjeleníté-

se a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott eszközökkel (pl. stíluslap, divat-

rajz).  

 Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző díszítőmotívumait fel-

használó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével mintatervezés különböző léptékben, és a 

minta felhasználása a környezetalakításban (pl. festett faldekoráció tervezése a kiindulásként 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 végez, és 

alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres többféle for-

rásból; 

− 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, java-

sol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva megol-

dást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. klasszikus és modern épület, labirintus, térinstalláció) 

elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének (pl. 2D és 3D) lehetőségei-

vel 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. térhasznosítás az 

iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a településen), elemzése, a megol-

dás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges megoldási javaslat kidolgozása, modelle-

zése és bemutatása egyénileg és csoportmunkában. Az adott cél érdekében folyó tervezési folyamat 

lépéseinek dokumentálása. 

 Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával, ugyanakkor 

sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta formaalakítás, tárgy a tá-

voli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző tapasztalatok (pl. mérés, információgyűjtés, öt-

letek vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

Fogalmak 

építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók: 7-8. évfolyam 

Építmények: Gaudi: Sagrada Familia, Gropius: A Bauhaus központi épülete,  

Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Makovecz Imre épületei, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 

Steindl Imre: Országház, reformkori magyar építészek, épületek 

 

Képzőművészeti alkotások: Baldessari: Stonehenge 2005, Barabás Miklós portréfestményei, Bernáth 

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 szü-

letés, 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 figu-

ra, Munkácsy Mihály: Tépéscsinálok, Ecce homo, Orosz István grafikái, Paál László tájképei, Picasso: 

Guernica, Avignoni kisasszonyok, Raffaello: Az athéni iskola, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Shiota: Emlék-

eső, Vermeer: Geográfus 

 

Egyéb: Cristo, Dali, Vasarely,  
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Technika és tervezés 

 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő isme-

retszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező és alkotó 

munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák felhasználásával. A tanterv-

ben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szol-

gálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, 

az egyes elemek arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja 

társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon a csoportban 

végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő 

jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű 

alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs 

kompetenciái is fejlődnek. Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, ter-

veit rajzban bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. 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 

tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ hitelességét és megbízhatóságát érté-

kelni tudja. A technika és tervezés a különböző tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algorit-

mizálásával támogatja a digitális tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. 

A tantárgy tanítása során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a 

különféle digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos tantár-

gyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, valamint azok bevezeté-

sét követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A 

célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók 

természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő problémák megol-

dását. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák fejlődésének követésével, a változások 

hatásainak elemzésével értékeli környezete állapotát, életvitelét.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken keresztül ad 

lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a kedvelt, sikerélményt nyújtó 

tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló pályaválasztási döntését is. A tanuló a má-

sokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttag-

okkal tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végre-

hajtói szerepekről. 
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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 igé-

nyességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív alkotás készségei tekintetében fej-

lesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és működőképes eszközök tanulói tervezése. Az embe-

rek mindennapi életet átalakító jelentős technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt 

hatásának megismerése hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett tevékenysé-

gek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói készségek fejlesztésére nyíljon 

lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és kockázat-

vállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, felelősségvállalás. Ezek a készségek alapve-

tő alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a szakmák gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. 

A tevékenységek során szerzett munkatapasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulá-

si és a szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás, mint szükségszerű-

ség és érték felismerésének megalapozásához. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása, a 

cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során használható (működő, 

megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, ezekhez az adott életkorban 

biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, hogy a 

tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés 

elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelen-

tős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.  

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása során 

elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák megoldásában. 

Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet és az elköteleződés, 

alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A megszerezhető 

tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és hasznos készségek kiala-

kítását és a munka világában való alkalmazását. 

A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja és a helyi 

tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább megfelelő tantervi tar-

talmakat tartalmazó modul tantárgyat. 

MODUL „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái 

A technika és tervezés tantárgy „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái modulját azoknak az in-

tézményeknek ajánljuk alkalmazásra, melyek rendelkeznek megfelelően felszerelt technika szaktante-

remmel, illetve tervezik annak kialakítását, és meg tudják oldani a folyamatos anyagellátást. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy a tárgykészítésen, modellezésen keresztül fejlessze az alko-

tóképességet. A tanuló a manuális tevékenységek során elsajátítja az alapvető technikai eszközök bale-

setmentes és szakszerű használatát. Ebben a modulban érvényesülnek legjobban a technika tantárgy ha-

gyományos alappillérei, az anyag – energia – információ; rendszer és modell. 
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Ezt a modult elsősorban a műszaki érdeklődésű tanulóknak ajánljuk, akiknek örömöt okoz a kreatív alko-

tómunka, a szerszámokkal végzett termékkészítés. A csapatmunka, az együtt gondolkodás fejleszti a mű-

szaki kommunikációs készséget, a döntési képességet, kedvet csinálva az anyagmegmunkáló, tárgykészí-

tő szakmák, a mérnöki pályák választásához. 

A kerettanterv nem ír elő konkrét munkadarabokat, ezek kiválasztása a tárgyat tanító tanár feladata. Fon-

tos, hogy ebbe a döntésbe a lehetőségekhez képest vonja be a tanulókat is, hiszen a modul eredményessé-

gének legfőbb záloga a tanulói motiváció. A munkadarabokat, modelleket úgy kell megválasztani, hogy 

azok legfeljebb 2-3 tanóra alatt elkészíthetők legyenek, megfeleljenek a tanulócsoport szintjének és ér-

deklődésének. Az elkészített modellnek legyen funkciója, használati értéke. A megfelelő érdeklődés 

fenntartása érdekében az ügyesebb, gyorsabb gyerekeknek legyen lehetőségük a munkadarabok tovább-

fejlesztésére, egyéni ötleteik, elképzeléseik megvalósítására, míg a lassabban haladóknak is elég idő áll-

jon rendelkezésre a befejezéshez. 

A szerszámok megfelelő, balesetmentes használata, a technológiai utasítások pontos betartása megköve-

teli a tanulótól a szabálykövető magatartást, ugyanakkor a már megismert műveleteket önállóan, kreatív 

módon kell alkalmaznia a saját tervek megvalósítása során. 

A pályaorientáció ismeretei nem külön témakörként jelennek meg. A tevékenységek tudatos szervezésé-

vel folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezzék belső értékeiket, és kipróbálják, hogy 

mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a csoportmunkában való feladatvállalás, 

az együttműködési képesség fejlesztése, a szakmák, foglalkozások jellemzőinek és az azokra való alkal-

masság megismerése a pályaorientációhoz ad támpontokat. 

A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az előzetes tervek 

mentén folytatja. 

Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges szerszámokat, 

eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart. Munkavégzéskor szabálykövető, 

kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét felismeri a munka biztonságának, eredményességé-

nek vonatkozásában. Társaival együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik. 

Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a létrehozott pro-

duktumra. 

A tanórai tevékenységek fejlesztik a technológiai problémamegoldó gondolkodást. Céljuk, hogy a tanuló 

megfigyelés útján szerezzen tapasztalatokat környezetéről és annak változtatásairól. Ismerje fel és alkos-

son véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló hatásairól. 

A technika történetének megismerése során legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok jövőt meg-

határozó szerepét. 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos szempontok szerint 

elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális te-

vékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, magatartá-

sát, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 
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Felismeri továbbá az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a hétköznapok 

biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről tájé-

kozott a modul szerinti területen. 

5–6. évfolyam 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a környezetben előforduló 

anyagok tulajdonságainak megismerése és felhasználása áll. Az Anyagok és alakításuk témakör bevezeti 

a különböző anyagokból való tárgykészítést, hozzájárul az ember környezetátalakító tevékenységének 

megértéséhez. 

Ebben a szakaszban a tárgykészítés elsősorban egyéni munka során valósul meg. Fontos eleme a minta-

követés, az egyes szerszámok célszerű, balesetmentes használatának elsajátítása, a megkívánt műveletek 

minél pontosabb végrehajtása és a már megismert műveletek gyakorlása. Lehetőséget kell adni a tanu-

lóknak arra, hogy a munkavégzés során megadott szempontok szerint egyéni terveket készítsenek, és 

azokat megvalósítsák. 

A Gépek, gépelemek és az Elektromos áram, elektromos áramkör témakör előkészíti a következő nevelé-

si-oktatási szakaszt. A tanuló tapasztalati úton szerez ismereteket a környezetében lévő gépekről, elekt-

romos eszközökről. A különböző háztartási és egyéb eszközök megfigyelése, a gépek kiválasztásának 

szempontjai hozzájárulnak a tudatos fogyasztói magatartás kialakításához. 

Az órai munkák során a tanuló tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például természetes és mes-

terséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok. Anyagvizsgálati módsze-

rekkel – hajlítás, törés, hasítás, keménység-, rugalmasság-, nedvszívás-, korrózióvizsgálat – szemrevéte-

lezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján önállóan szerez ismereteket a használt anyagokról. Tapaszta-

latait szóban és írásban is megfogalmazza. Áttekinti a papírok, textilek, természetes és mesterséges fa-

anyagok, műanyagok, fémek legfontosabb tulajdonságait. 

Tevékenységét irányítással tervezi, a tervezésnél figyel a célszerűségre és a takarékosságra. Terveiről 

vázlatot, szabadkézi rajzot készít. 

Milliméteres pontossággal mér. Többféle mérőeszközt használ. 

Tanári bemutatás alapján megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, 

például fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, lemezolló, fúró, különböző fogók. Tanári útmuta-

tás alapján választ szerszámot, eszközt. Többféle anyagból, több alkatrészből álló használati tárgyakat, 

maketteket, modelleket készít tanári minta alapján vagy megadott szempontok szerint, egyéni tervek 

alapján. 

A munkavégzési szabályokat betartja. Csoportmunkában feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartja, 

betartatja. Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit, tisztában van a védőeszközök használatának 

szükségességével. 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti a munkate-

vékenység értékteremtő lényegét. 

Környezetét megadott szempontok szerint jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések 

közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit mérlegeli. 
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Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri annak múltbéli és a jelenben tapasztalható 

megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton közelít. A problémamegoldás 

során irányítottan választ stratégiát. 

A tanuló érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére gyakorolt hatá-

sáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését felismeri. Döntésén segít-

séggel változtat. 

Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az alkalmazást. Ismeri 

az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok környezeti hatásait. Ismeri az embe-

ri tevékenység eredményeként kialakuló globális problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenysé-

gi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 

A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén segítséget 

kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. Ismeri a csoportmunka 

kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. Részfeladatait pontosan, felelősséggel vég-

zi. 

Ismeri a tevékenységgel érintett foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási rendszerekben. 

 

5.évfolyam 
Az 5. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-
szám 

Bevezetés, baleset megelőzés 1 

Anyagok és alakításuk 2 

Műszaki kommunikáció 4 

Papír 6 

Textil 8 

Természetes és mesterséges faanyagok 12 

Szabadon felhasználható órakeret: közlekedési ismeretek 3 

Összes óraszám: 36 
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6. évfolyam 

A 6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-
szám 

Bevezetés, baleset megelőzés 1 

Anyagok és alakításuk 1 

Műszaki kommunikáció 4 

Fém 8 

Műanyag 6 

Gépek, gépelemek 8 

Elektromos áram, elektromos áramkör 6 

Szabadon felhasználható órakeret: közlekedési ismeretek 2 

Összes óraszám: 36 

Témakör: Anyagok és alakításuk 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 áttekinti a legfontosabb energiafajtákat, a primer energiahordozókat; 

 csoportosítja a primer energiahordozókat aszerint, hogy megújuló vagy nem megújuló energiahordo-

zóról van szó. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi tevékenység hatása a természeti környezetre 

 Védekezés a természet hatásai ellen 

 A természetben található anyagok kitermelési módszereinek megismerése 

 A nyersanyag és az alapanyag fogalmának tisztázása 

 Az emberiség energiaigénye 

 Az energiaforrások fajtái 

 Annak felismerése, hogy a mesterséges környezet anyagait a természeti környezetből nyeri az ember 

 Az anyagok kitermelése és a természeti környezet károsítása közötti összefüggés felismerése 

Fogalmak 

technikai környezet, természeti környezet, társadalmi környezet, mesterséges környezet, alapanyag, 

nyersanyag, érc, bányászat, erdőgazdálkodás, fakitermelés, természetvédelem, környezetszennyezés, hul-

ladék, szükséglet, időjárási hatások, energiafajták, megújuló energia, nem megújuló energia, elsődleges 

(primer) és másodlagos (származtatott) energia, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának megismerése esettanulmányokon 

keresztül, többféle nézőpont figyelembevételével. Véleményformálás, vélemények ütköztetése 

 Üzemlátogatás vagy film megtekintése (erdészet, fatelep, bánya stb.) 
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 A legfontosabb energiafajták, energiahordozók megismerése. Az emberiség energiaigényének átte-

kintése grafikonok, diagramok elemzésén keresztül 

Témakör: Műszaki kommunikáció 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 felismeri a méretmegadás elemeit; 

 műszaki rajzon azonosítja a műszaki rajzjeleket – látható él, nem látható él, hajlítási él, szimmetria-

tengely, átmérő, sugár; 

 ismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

 felismeri a vetületi ábrázolást. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szabályok szükségességének belátása, szabálykövető magatartás fejlesztése 

 A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 A mérés célja, fontossága 

 Mérőeszközök alkalmazása 

 Mérés milliméteres pontossággal 

 Műszaki rajzi alapismeretek elsajátítása 

 Méretmegadás elemei, szabályai 

 Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása 

 Rajzolvasási gyakorlatok, műszaki rajz készítése egyszerűbb tárgyról 

 A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 

Fogalmak 

mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, vonalfajták, méretszám, méret-

arány, vetület, hajlítási vonal, középvonal, látható él, nem látható él, átmérő, sugár, anyagvastagság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák tanulmányozása, a 

valóság és az ábra közötti kapcsolat, megfelelés felismerése 

 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 

 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, azonosítása, 

alkalmazása 

 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel geometrikus testek-

ről, és később a tárgytervezési folyamat részeként 

Témakör: Papír 

Javasolt óraszám: 6 óra 
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Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű, bale-

setmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a papíranyagok tulajdon-

ságairól; 

 áttekinti a papírok legfontosabb tulajdonságait; 

 használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít papírból tanári minta alapján vagy megadott 

szempontok szerint egyéni tervek alapján; 

 gyakorolja a papírmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz szükséges szerszámok célszerű, 

balesetmentes használatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A térszemlélet fejlesztése 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 Anyagok újrahasznosítása 

 Papíralapanyagok, papírfajták 

 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel – szemrevételezés, 

próba, összehasonlítás, mérés alapján 

 Térbeli testek, tárgyak, modellek, makettek készítése papírból 

 A tulajdonságok és a felhasználási terület közötti összefüggés felismerése 

 A feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megismerése 

 A papír előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

a papír fizikai és technológiai tulajdonságai, anyagok újrafelhasználása, az elvégzett feladatokhoz kap-

csolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A papírral kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel, egyes papírfajták 

elkülönítése. Javasolt anyagvizsgálatok: szálirány meghatározása tépéspróbával, nedvszívó képes-

ség vizsgálata, íráspróba, hajtogathatóság vizsgálata 

 Használati tárgyak – például díszdoboz – készítése papírból, leírás, illetve saját terv alapján 

 A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 
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Témakör: Textil 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű, bale-

setmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a textilanyagok tulajdon-

ságairól; 

 áttekinti a textilek legfontosabb tulajdonságait; 

 használati tárgyakat készít textilből tanári minta alapján vagy megadott szempontok szerint egyéni 

tervek alapján; 

 elsajátítja, gyakorolja a textilkészítés, -megmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz szükséges 

szerszámok célszerű, balesetmentes használatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 Textilipari nyersanyagok csoportosítása 

 Textíliák egyszerű összehasonlító vizsgálata 

 Textilkészítési eljárások – szövés, hurkolás, nemezelés 

 A textil alapanyagok, a textilkészítési módok és az alkalmazásuk közötti összefüggés felismerése 

 Egyszerű munkadarab készítése textilből – 2-3 öltésfajta gyakorlati alkalmazása 

 Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése 

 Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása 

 A textil előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

természetes szálas anyagok, mesterséges szálas anyagok, fonás, szövés, hurkolás, nemezelés, öltésfajták 

– ideiglenes öltés, rögzítő öltések, hímző öltések; az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és 

szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A textilanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A textil tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt anyag-

vizsgálatok: nedvszívás, lég- és vízáteresztési próba, szakíthatóság, gyűrődési hajlam vizsgálata, 

alapanyag fajtájának meghatározása égetési próbával 

 Textilfélék csoportosítása különféle szempontok szerint 
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 Használati tárgyak – például zsákok, tartók, figurák – készítése textilből, leírás, illetve saját terv alap-

ján. Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése 

 A munkavégzés eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok elsajátítá-

sa, begyakorlása. A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, az anyagok új-

rafelhasználására 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Természetes és mesterséges faanyagok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű, bale-

setmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a faanyagok legfonto-

sabb tulajdonságairól; 

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

 megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például fűrész, ráspoly, 

reszelő, kalapács, csavarhúzó, fúró; 

 használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít fából tanári minta alapján vagy megadott szem-

pontok szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 A fa fizikai tulajdonságainak megismerése összehasonlító vizsgálatokkal – keménység, megmunkál-

hatóság 

 A természetes fát helyettesítő mesterséges faanyagok megismerése 

 Használati tárgyak, modellek készítése fából, rétegelt lemezből, farostlemezből 

 Darabolás fűrésszel, a felület alakítása ráspollyal, csiszolás, szegzés, csavarozás, ragasztás 

 Fa szerkezeti kötései – illesztés, csapolás 

 Fatárgyak védelme, díszítése lazúrozással, festéssel 

 A fa kitermeléséhez, feldolgozásához kötődő szakmák 

Fogalmak 
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fafeldolgozás, a fa anyagszerkezete, fűrészüzem, fűrészárufajták, hasítás, keménység, furnérlemez, réte-

gelt lemez, farostlemez, bútorlap, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, esz-

közök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A faanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A természetes és mesterséges faanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati 

módszerekkel. Javasolt anyagvizsgálatok: keménység, hajlíthatóság, faraghatóság, szegzés vizsgálata 

 Használati tárgyak, modellek – például képkeret, doboz, járműmodellek, bábok, figurák, játékok, ma-

dáretető, madárodú, rovarház – készítése fából, leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok elsajá-

títása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések használata, 

a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, a hulladékok felhasználására 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Fém 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű, bale-

setmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a fémek legfontosabb 

tulajdonságairól; 

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

 megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például fűrész, reszelő, 

lemezolló, pontozó, csavarhúzó, fúró, különböző fogók; 

 használati tárgyakat, modelleket készít fémből tanári minta alapján vagy megadott szempontok sze-

rint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 Anyagok újrahasznosítása, fenntarthatóság 

 Fémek jellemző tulajdonságai, fajtái, csoportosításuk 

 A különböző fémek tulajdonságai és felhasználási területük összefüggései 
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 A környezet fémekre gyakorolt hatása 

 A korrózió fogalma 

 Fémek felületkezelése, korrózió elleni védelem 

 A környezet fémekre gyakorolt hatásának, az anyag károsodásának és az anyagvédelem lehetőségei-

nek összefüggései 

 Használati tárgy készítése fémből – lemezmegmunkálás, huzalmegmunkálás 

 Darabolás fűrésszel, lemezvágó ollóval, hajlítás fogóval, szerelés csavarozással, szegecseléssel, for-

rasztással 

 Tapasztalatok szerzése a különféle fémek fizikai jellemzőiről a megmunkálás során 

 A fémek előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

fém, érc, olvasztás, vas, acél, alumínium, réz, ötvözet, rozsda, korrózió, hajlító és fárasztó anyagvizsgálat, 

védőbevonat, lemez, huzal, zárt szelvények, profilok, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák 

és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A fémekkel kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A fémek tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt anyag-

vizsgálatok: rugalmasság, kifáradás, mágnesesség, korrozióállóság vizsgálata 

 Fémlemezből (alumínium, réz), huzalból használati vagy dísztárgyak – például szalvéta-, gyertya-, 

mécsestartó, ékszerek, szélcsengő – készítése leírás, illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok elsajá-

títása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések használata, 

a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Műanyag 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket; 

 megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait; 

 elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű, bale-

setmentes használatát; 

 tevékenységének következményeit mérlegeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a műanyagok legfonto-

sabb tulajdonságairól; 

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást; 

 megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket; 



 

961 

 használati tárgyakat, modelleket készít műanyagból tanári minta alapján vagy megadott szempontok 

szerint egyéni tervek alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Munkavégzési szokások fejlesztése 

 A mindennapi életben leggyakrabban előforduló műanyagok tulajdonságainak megismerése 

 Egyszerű munkadarab készítése műanyagból 

 Alakítás hőkezeléssel 

 Az anyagtulajdonságok és a kézi megmunkálás lehetőségei közötti összefüggések felismerése 

 Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása 

 A műanyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák 

Fogalmak 

műanyagok csoportosítása, hőre lágyuló, hőre keményedő, lemezek, fóliák, palackok, profilok, az elvég-

zett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A műanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A műanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt 

anyagvizsgálatok: hőre lágyulás, ragasztási próba 

 Műanyag lemezekből, csövekből, palackokból, fóliából használati tárgy, járműmodell készítése leírás, 

illetve saját terv alapján 

 Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok elsajá-

títása, begyakorlása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések használata, 

a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, anyagok újrahasznosítása 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

Témakör: Gépek, gépelemek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tapasztalatokat szerez a környezetében lévő néhány gép működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 gépeket, mechanikai szerkezeteket tanulmányoz energiaáram, energiaátalakítás szempontjából; 

 megfigyelés alapján azonosít részegységeket – erőgép, munkagép, közlőmű – különböző mozgó 

mechanikus szerkezeteken, például kerékpár, háztartási eszközök, fúrógépek stb.; 

 áttekinti az alapvető mechanikai hajtásokat – dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás; 

 gépek megfigyelése során azonosítja a hajtásokat; 

 érti és elmagyarázza a mechanikai hajtások alapfeladatát; 

 érti az áttétel fogalmát. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése. 

 Gépek szerepe, feladata az ember életében, technikatörténet. Egyszerű gépek – ék, emelő 

 Gépek tanulmányozása az energiaáram szempontjából 

 Tapasztalatszerzés a környezetünkben lévő gépekről, a gépek csoportosítása feladat, működési elv 

szerint 

 Hajtásokat tartalmazó gépek vizsgálata 

 A hajtások fajtái és a megvalósítható kapcsolat összefüggéseinek felismerése 

 Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém építőkészlet vagy 

LEGO-elemek 

 A mechanikai hajtások alapfeladatainak megismerése – forgómozgás továbbítása, forgásirány meg-

változtatása, fordulatszám módosítása – a készített modell segítségével 

Fogalmak 

gép, ék, emelő, erőgép, közlőmű, munkagép, a mozgás fajtái, jellemzői, mechanikai hajtások – dörzshaj-

tás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, fordulatszám, gyorsítás, lassítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Önálló technikatörténeti kutatás végzése egyes gépek fejlődéséről, az emberiség életében betöltött 

szerepéről, kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A kutatás eredményének tár-

sakkal való megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás formájában 

 A környezetben lévő gépek, modellek megfigyelése során a részegységek – erőgép, munkagép, köz-

lőmű –, az alapvető mechanikai hajtások – dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás – azo-

nosítása 

 A mechanikai hajtások alapfeladatának, a gyorsítás és lassítás fogalmának megértése és elmagyarázá-

sa 

 Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém építőkészlet vagy 

LEGO-elemek felhasználásával 

 Az egyes hajtások összehasonlítása, azonosságok, különbségek megfogalmazása 

Témakör: Elektromos áram, elektromos áramkör 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tapasztalatokat szerez a világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő háztartási 

és egyéb eszközök, gépek működéséről és használatáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 felismeri az elektromos áram szerepét, jelentőségét a mindennapokban; 

 azonosítja az egyszerű áramkör részeit – áramforrás, fogyasztó, kapcsoló, vezeték; 

 megkülönbözteti a vezető és szigetelő anyagokat; 

 tapasztalatokat gyűjt a környezetben használt elektromos eszközök működéséről; 
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 elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében található 

szerkezeteken. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Az egyszerű áramkör részei, jelképei 

 Az áramköri elemek szerepe az áramkörben 

 Egyszerű áramkör építése, egyszerű áramkört tartalmazó modell készítése 

 Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és használatuk 

– világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök 

 Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és használati jel-

lemzőiről, a tapasztalatok összehasonlítása, értékelése 

 Gépek kiválasztásának szempontjai 

Fogalmak 

áramforrás – galvánelem, hálózat, fogyasztó – lámpa, elektromos motor, fűtőszál, kapcsoló – tartós és 

pillanatkapcsoló (nyomógomb), elektromos vezetés, szigetelés, vezeték, zárt áramkör, baleset-megelőzési 

szabályok, tudatos fogyasztói magatartás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek megismerése 

 Egyszerű áramkör szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában 

 Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működésének megfigyelése, hiba- és 

baleseti források azonosítása 

 A gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolat felismerése, általános baleset-

megelőzési és érintésvédelmi szabályok 

 A használat elektromos és mechanikus veszélyeinek, az elhárítás lehetőségeinek elemzése, a bizton-

ságos munkavégzés szabályainak megtanulása 

 Feladatleírásban meghatározott szempontoknak megfelelő gép kiválasztása – például háztartási gép 

vásárlása – szerepjáték keretében, forrásanyagok felhasználásával 

 Egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatok elvégzése meglévő szerkezeteken 
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7. évfolyam 

 

Az adott nevelési-oktatási szakaszban a tanuló a tanulási folyamat során tapasztalatokat szerez a világítás, 

motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működésé-

ről és használatáról. Használati útmutatók, műszaki leírások alapján megérti a gépek működését, 

mozgásátalakítását, azonosítja a legfontosabb gépelemeket, elvégez egyszerűbb üzemeltetési, karbantar-

tási, beállítási feladatokat. 

Ebben a szakaszban az egyéni munkát felváltja a csoportban végzett tevékenység – szerelés, modellezés. 

A különböző elektromos, mikroelektronikai áramkörök építése során a tanuló megérti az irányítástechni-

ka alapvető feladatát, átlátja a legfontosabb technikai rendszereket. 

A témakör anyaga rámutat a környezettudatosság fontosságára, hozzájárul az egészséges életvitel, a tuda-

tos fogyasztói magatartás igényének kialakításához. A tevékenységek megvalósításához technika mű-

helyterem szükséges, az előírt 15 tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, 

munkadarabok tárolására alkalmas berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták 

megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve. 

 

A géptani és elektrotechnikai ismeretek együttes alkalmazása előkészíti a robottechnika, az automatizálás 

korszerű technológiai ismereteit. 

A komplex modellezési feladat során változatos anyagokból, műszaki leírás vagy önálló terv alapján hoz 

létre működő modellt csoportmunkában, alkalmazva a tárgykészítés során elsajátított ismereteit, készsé-

geit. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adat-

gyűjtés útján. A célzott önálló információgyűjtés a digitális eszközök széles körű használatát feltételezi. 

Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a rendelkezésre 

álló anyagokból. Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi, terveit a műszaki kom-

munikáció alkalmazásával osztja meg. 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. Alkalmazza a forma 

és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt. A megismert szerszámokat és eszközö-

ket önállóan használja, az újakat tanári útmutatással. 

Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat. Felméri és tervezi a tevékenység 

munkavédelmi szabályait. Csoportmunkában részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően 

tevékenykedik. Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. Al-

kalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz. Vezetőként tudatosan vezeti a csoport 

döntési folyamatát. Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait. Hibás döntésein változtat. 

Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli. Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtés-

ben.  

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység szerepét, 

jelentőségét. Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti szemponto-

kat. Felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. A probléma megol-
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dása során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat. Komplex szempont-

rendszer mentén választ stratégiát. Optimalizál. 

Holisztikus szemléletű, döntéseit tudatosság jellemzi. Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a glo-

bális problémák megoldásában. Egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik. 

Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét. A fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a szá-

mára vonzó foglalkozások alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a 

jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. A lehetséges továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban 

segítséggel rövid és középtávú terveket fogalmaz meg. 

A 7. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óra-
szám 

Mechanikai hajtások, mechanizmusok 6 

Gépek felépítése, gépelemek 6 

Elektromos áramkör – fogyasztók és kapcsolók soros és párhu-

zamos kapcsolása 
6 

Környezetünk gépei, gépszerelési gyakorlatok 6 

Az irányítástechnika alapjai – vezérlés, szabályozás 4 

Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése 6 

Szabadon felhasználható óra:közlekedési ismeretek 2 

Összes óraszám: 36 

 

Témakör: Mechanikai hajtások, mechanizmusok 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki útmutatókból, 

használati leírásokból; 

 gépek tanulmányozása során felismeri a gépek mozgásátalakító, energiaátviteli rendszerét; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját 

preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 gépek megfigyelése, műszaki leírás, rajz tanulmányozása során azonosítja a hajtásokat; 

 áttételt számít egyszerű aránypár segítségével; 
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 példákon szemléltetve érti a forgatónyomaték fogalmát; 

 gépek megfigyelése során felismer és azonosít egyszerű mechanizmusokat, úgymint forgattyús mec-

hanizmus, karos mechanizmus, bütykös mechanizmus, fogasléces mechanizmus; 

 mechanikai hajtások, mechanizmusok tulajdonságait elemzi, összehasonlítja, megfogalmaz különbsé-

geket, azonosságokat, tud érvelni azok felhasználásával kapcsolatban; 

 hajtásokat, mechanizmusokat tartalmazó gépet modellez minta, tanári útmutatás, ábra vagy műszaki 

leírás, önálló terv alapján szerelőkészletből; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevé-

kenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan vezeti a cso-

port döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produktuma to-

vábbfejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elvont gondolkodás fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Áttételt tartalmazó gépek (például kerékpár, fúrógép) tanulmányozása 

 A kapcsolódó kerekek nagysága és fordulatszáma közötti összefüggés – áttétel – megértése 

 Áttétel számítása egyszerű aránypár segítségével 

 A forgatónyomaték fogalmának, jelentőségének megismerése 

 Különleges közlőművek 

 A mozgások (egyenes vonalú és körmozgás) közötti kapcsolat elemzése, a mozgások egymásba való 

átalakításának lehetőségei – a mechanizmusok feladata, fajtái 

 Információk gyűjtése mechanizmusokat tartalmazó szerkezetekről 

 Mechanizmusok modellezése a szerelőkészlet elemeinek felhasználásával 

Fogalmak 

a mozgás fajtái, jellemzői, mozgás- és energiaátalakítás, áttétel, nyomaték, áttételszámítás, mozgások 

egymásba való átalakítása, mechanizmusok – karos mechanizmus, forgattyús mechanizmus, bütykös 

mechanizmus, fogasléces mechanizmus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Mechanikai hajtások modellezése önálló terv alapján, csoportmunkában, géptani szerelőkészlet ele-

meivel 

 Az áttétel fogalmának mélyítése, áttétel számítása egyszerű aránypár segítségével. Példákon keresztül 

a forgatónyomaték fogalmának megértése, jelentőségének felismerése 

 Mechanizmusokat – karos, fogasléces, forgattyús, bütykös – tartalmazó gépek, modellek megfigyelé-

se, a mozgások – az egyenes vonalú és a körmozgás – közötti kapcsolat elemzése, egymásba való át-

alakításuk lehetőségeinek megismerése 
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 Mechanizmusok modellezése önálló terv alapján csoportmunkában géptani szerelőkészlet elemeivel 

 Gépek megfigyelése, műszaki leírás, rajz tanulmányozása során a hajtások, mechanizmusok felisme-

rése, azonosítása 

Témakör: Gépek felépítése, gépelemek 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki útmutatókból, 

használati leírásokból; 

 önállóan elemzi a gépek felépítését a gépelemek kapcsolata és feladatuk szerint; 

 a gépek tanulmányozása során felismeri a szerkezeti és a használati jellemzők kapcsolatát, a forma és 

funkció közötti összefüggéseket, az anyagválasztás szempontjait; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a rendelke-

zésre álló anyagokból; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálko-

dik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját 

preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 azonosítja a legfontosabb gépelemeket, úgymint váz, állvány, burkolat, tengely, tengelykapcsoló, 

csapágy; 

 felismeri a tengelyek összekapcsolásának fontosságát, a használat közben jelentkező igények és a 

lehetséges megoldások közötti összefüggést; 

 áttekinti és alkalmazza a gépelemek egymáshoz való illesztésének, kötésének leggyakoribb megoldási 

módjait, úgymint oldható, például csavarkötés, zsugorkötés, nem oldható, például forrasztás, szege-

cselés; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevé-

kenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
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 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan vezeti a cso-

port döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produktuma to-

vábbfejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Gépek szerkezete, felépítése 

 Géptani modell készítése csoportmunkában egyéni választás és leírás alapján 

 Összefüggések felismerése a gépek (tárgyak) alakja és funkciója között – váz, állvány, burkolat 

 Gépek vizsgálata az elemek kapcsolata szerint – tengely, tengelykapcsoló, csapágy 

 A tengelyek összekapcsolásának lehetőségei, a használat közben keletkező erőhatások azonosítása 

Fogalmak 

gépelem, váz, állvány, burkolat, tengely, tengelykapcsoló (merev, oldható, flexibilis), csapágy 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezetben lévő gépek megfigyelése során a szerkezeti és a használati jellemzők kapcsolatának, 

a forma és funkció közötti összefüggések, az anyagválasztás szempontjainak felismerése 

 A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés írott és elektronikus infor-

mációforrásokból 

 Géptani modell (például jármű-, lift-, darumodell) készítése csoportmunkában leírás vagy önálló terv 

alapján 

 A gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

 Az ismert munkaműveletek pontos végrehajtása,  műveletekhez szükséges biztonsági szabályok be-

tartása, a munkavédelmi felszerelések használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a 

takarékosságra 

Témakör: Elektromos áramkör – fogyasztók és kapcsolók soros és párhuzamos kapcsolása 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a legfontosabb áramköri jelképeket; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 
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 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálko-

dik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és tudatos 

gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját 

preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 megkülönbözteti a legfontosabb áramköri jelképeket; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevé-

kenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan vezeti a cso-

port döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produktuma to-

vábbfejlesztésére; 

 az általa készített áramkörök tulajdonságai alapján felismeri és megfogalmazza a különbséget a soros 

és párhuzamos kapcsolások között; 

 azonosítja a mindennapi életben található eszközökön a kapcsolók soros, illetve párhuzamos kötését – 

kényelmi, illetve biztonsági kapcsolás, ezekre példákat mond. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 

 Kapcsolók soros és párhuzamos kötése – biztonsági és kényelmi kapcsolás 

 Több fogyasztós és több kapcsolós áramkörök építése 

 Információ gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és használati jellem-

zőiről, a kapcsolás módja és a felhasználás közötti kapcsolat felismerése 

 Gépek biztonságos működtetése 

Fogalmak 

soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, biztonsági kapcsolás, kényelmi kapcsolás, alternatív kapcsolás 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek felelevenítése 

 Áramkörök szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában – fogyasztók soros és párhuzamos 

kapcsolása, kapcsolók soros és párhuzamos kötése, alternatív és váltó kapcsolás készítése 

 Kapcsolások tanulmányozása konkrét gépeken, kapcsolási rajzokon – a tanult kapcsolások azonosítá-

sa, a kapcsolás módja és a felhasználás közötti összefüggés felismerése 

 Kapcsolási rajzok készítése, kapcsolások tervezése 

 Elektromos áramkört tartalmazó modell (például ügyességvizsgáló, villogó karácsonyfa, motoros 

járműmodell) készítése forrasztással 

 Az ismert munkaműveletek pontos végrehajtása, az új szerszámok használatának elsajátítása 

 A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések használata, 

a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

Témakör: Környezetünk gépei, gépszerelési gyakorlatok 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 a gépek tanulmányozása során felismeri a szerkezeti és a használati jellemzők kapcsolatát, a forma és 

funkció közötti összefüggéseket, az anyagválasztás szempontjait; 

 önállóan elemzi a gépek felépítését a gépelemek kapcsolata és feladatuk szerint; 

 a műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó ta-

pasztalatait felhasználja a problémák megoldása során; 

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki útmutatókból, 

használati leírásokból; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a rendelke-

zésre álló anyagokból; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység szere-

pét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálko-

dik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és tudatos 

gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 



 

971 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját 

preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevé-

kenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan vezeti a cso-

port döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produktuma to-

vábbfejlesztésére; 

 felismeri az egyszerűbb mechanikai hajtások, mechanizmusok szerepét, jelentőségét az egyes gépek – 

például gépkocsi, kerékpár – működésének tanulmányozása során; 

 megérti, értelmezi a használati utasításokban, leírásokban lévő egyszerűbb információkat; 

 megfogalmazza a környezetében lévő gépek közül néhánynak az alapvető feladatát, kezelését, az 

üzemeltetéshez szükséges biztonsági szabályokat, az alapvető karbantartási feladatokat – például ház-

tartási gépek; 

 felismeri a gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolatot; 

 elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében található 

szerkezeteken; 

 információkat gyűjt elektromos balesetekről, elemzi a belesetek okát, véleményt formál az elkövetett 

hibákról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés kapcsolatá-

nak felismeréséhez 

 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Információk gyűjtése a környezetünkben előforduló gépekről – háztartási gépek (például varrógép, 

konyhai kisgépek), közlekedési eszközök (például gépkocsi, kerékpár), az anyagmozgatás gépei (pél-

dául lift, daru, targonca) 

 Technikatörténeti adatgyűjtés – feltalálók, találmányok, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra 
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 Használati útmutatók, műszaki leírások tanulmányozása, egyszerűbb üzemeltetési, karbantartási, be-

állítási feladatok elvégzése valódi gépeken (például varrógép, fúrógép, kerékpár) 

 A laikusok által elvégezhető munkák határai 

 A tevékenységgel érintett szakmák, foglalkozások 

Fogalmak 

az elvégzett feladatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó technológiák, gépek és szerszámok, eszközök 

megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tapasztalatszerzés a környezetben, háztartásban előforduló gépek (motorok, fűtő, hűtő eszközök, 

elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök) működéséről és használati jellemzőiről, a ta-

pasztalatok megfogalmazása, rögzítése, összehasonlítása, értékelése 

 Technikatörténeti kutatás a közlekedés fejlődéséről, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra, 

kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A kutatás eredményének társakkal való 

megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás formájában 

 A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, megvitatásával a szabály-

ismeret, a szabálykövető attitűd, a felelősségérzet és a környezettudatosság erősítése 

 Információk gyűjtése a gépkocsi biztonsági berendezéseiről, a balesetmentes közlekedés feltételeiről, 

a járműmeghajtások jövőjéről 

 A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az egészséget károsító hatások 

megvitatása, többféle nézőpont figyelembevételével, esetleg szerepjáték formában. Véleményformá-

lás, vélemények ütköztetése 

 Használati útmutatók, műszaki leírások tanulmányozása, egyszerűbb üzemeltetési, karbantartási, be-

állítási feladatok elvégzése valódi gépeken (például varrógép, fúrógép, kerékpár) 

 Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolyamatokról, információgyűjtés a 

tanulási utakról 

Témakör: Az irányítástechnika alapjai – vezérlés, szabályozás 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 környezetében észrevesz olyan problémákat, melyeket az irányítástechnika eszközeivel meg lehet 

oldani; 

 a műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak megfigyeléséből származó ta-

pasztalatait felhasználja a problémák megoldása során; 

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki útmutatókból, 

használati leírásokból; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a rendelke-

zésre álló anyagokból; 
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 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység szere-

pét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálko-

dik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és tudatos 

gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját 

preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi az irányítás fogalmát; 

 különbséget tesz vezérlés és szabályozás között; 

 megismeri az irányítástechnika és az automatizálás alapjait a készített modell segítségével; 

 tud példát mondani a környezetében található technikai rendszerek alapján irányítástechnikai és au-

tomatizálási feladatokra; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevé-

kenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan vezeti a cso-

port döntési folyamatát; 

 a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produktuma to-

vábbfejlesztésére; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számszerűsít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
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 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés kapcsolatá-

nak felismeréséhez 

 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

 Elektronikai áramkör készítése kapcsolási rajz és leírás alapján 

 Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a modell segítségével 

 Az irányítás módszereinek megismerése. A vezérlés és a szabályozás folyamatának megismerése 

Fogalmak 

irányítástechnika, vezérlés, beavatkozó egység, szabályozás, visszacsatolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Irányítási feladatot tartalmazó elektronikai áramkör (például navi poloska, autóbusz-leszállásjelző, 

nedvességérzékelő, sötétedéskapcsoló) készítése kapcsolási rajz és leírás alapján 

 Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a modell segítségével 

 Az irányítási módszerek megismerése különböző, a tanulók környezetében előforduló eszközök (pél-

dául hőfokszabályzós vasaló, fűtésvezérlés, klímaberendezés, automata mosógép) működését leíró in-

formációforrások – prospektusok, műszaki leírás, szerkezeti ábra, használati útmutató – alapján 

 Az irányítástechnikai megoldások azonosítása a környezetben található eszközökön. Olyan problé-

mák megfogalmazása, melyeket az irányítástechnika eszközeivel meg lehetne oldani 

Témakör: Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy műszaki probléma megoldása során önállóan vagy társakkal határoz meg megoldási alternatívá-

kat; 

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki útmutatókból, 

használati leírásokból; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a rendelke-

zésre álló anyagokból; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység szere-

pét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálko-

dik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 
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 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony és tudatos 

gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban megfogalmazza saját 

preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek megfelelően tevé-

kenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan vezeti a cso-

port döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz produktuma to-

vábbfejlesztésére; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket számszerűsít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Kreativitás fejlesztése 

 Áramkört tartalmazó komplex modell tervezése és kivitelezése lehetőleg egyéni választás alapján 

csoportmunkában 

Fogalmak 

az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Áramkört tartalmazó komplex modell (például napelemes ház, napelemes járműmodell) tervezése és 

kivitelezése, lehetőleg egyéni választás alapján, csoportmunkában 

 Az eddigi ismeretek alkalmazása, a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek megha-

tározása 
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 Anyagigény tervezése, költségek számítása. A munkaműveletek pontos végrehajtása. A műveletekhez 

szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések használata, a munkakörnye-

zet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra 

 

A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló foglalkoztatásá-

hoz megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására alkalmas berendezéssel vagy szer-

tárral kialakítva, a különböző anyagfajták megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, 

elektromos kisgépekkel felszerelve. 
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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 kompetenciájának 

fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultú-

rájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjele-

nik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosít-

ja. 

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 ke-

resésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasz-

nálására. 

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 tevékeny-

ség fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és al-

goritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatte-

remtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot 

a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerep-

elvárásoknak 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 kompe-

tenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben 

történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 

környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 

munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként meg- 

jelenő 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 üzem-



 

978 

be helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési hibákat 

elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy be-

csült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, 

más tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő 

szakmód- szertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a 

többi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 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 ki- alakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, 

önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai ta-

nulásának. 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 probléma- megoldás 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, al-

kalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokk-

programozás- hoz 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 témakör 

fel- dolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos 

esz- közök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítá-

sára, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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5.évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módsze-

rével, gyakran digitális eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–

6. évfolyamon a tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az is-

kola számítógépes hálózatát. 

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű isme-

rete, így a digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani 

alapozásra, a tipográfiai ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a ké-

pek és ábrák célszerű beillesztésére kerül a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, 

mélyítése gyakran más tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen a tan-

tárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában 

történő megoldása. 

A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megis-

mert blokk- programozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában 

rendelkezésre álló esz- közökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tu-

datos választását, kezelésének jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban 

nem a mélyebb összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell helyeznünk, ha-

nem a problémák játékos, de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus 

megoldására, többféle lehetőség végig gondolására. 

 

Az 5. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Online kommunikáció 5 

Robotika 11 

Szövegszerkesztés 6 

Bemutatókészítés 8 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 34 

 

 

Témakör: Online kommunikáció 

Javasolt óraszám: 5 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-

kasz végére: ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a csa-

ládi és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait; 
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ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás Etikus 

és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében Online identitás vé-

delmében teendő lépések, használható eszközök Adattárolás és -megosztás felhő-

szolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

 

Javasolt tevékenységek 

 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektroni-

kus kommunikáció szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs al-

kalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben 

adatok tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szol-

gáltatásai, felhőszolgáltatások segítségével 

 

Témakör: Robotika 

Javasolt óraszám: 11 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-

kasz 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 
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A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével Ro-

botvezérlési alapfogalmak 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

 

Javasolt tevékenységek 

 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése 

egyszerű já- tékok 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: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-

kasz végére: 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumen-

tumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás Az informá-

cióforrások etikus felhasználásának kérdései 

 

FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szöveg-

egységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter 

mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-

ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, információforrások 

etikus felhasználása, idézés szabályai 

 

Javasolt tevékenységek 

 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzé-

se 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájé-

koztató táblák, napirend, menü 
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Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, 

címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fo-

galmazás készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása 

 

Témakör: Bemutatókészítés 

Javasolt óraszám: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás do-

kumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapel-

veket; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek 

beállítása Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek 

 

A bemutató objektumaira animációk beállítása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása Az 

információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lé-

nyegkiemelés, információforrások etikus felhasználása 

 

Javasolt tevékenységek 

 

Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek 

beállítása Feladatleírás alapján prezentáció szerkeszté-

se 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az is-

kolai élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 
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Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásá-

hoz, a megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

 

Javasolt óraszám: 4 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; önállóan 

használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; használja a 

digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhá-

rítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 

esz- közök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a 

hozzá tar- tozó jogosultságok szerepe, kezelése 

Állományok tárolása, kezelése és megosztása a 

felhőben FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttér-

tár, kom- munikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobil-

eszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

 

Javasolt tevékenységek 

 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, 

azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használa-

ta 
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6- évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, 

gyakran digitális eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig a felsőbb évfo-

lyamokon a tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola szá-

mítógépes hálózatát. 

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, 

így a digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, 

a tipográfiai ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák cél-

szerű beillesztésére kerül a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran 

más tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a 

projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában történő megoldása. 

A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 

blokk- programozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendel-

kezésre álló esz- közökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos vá-

lasztását, kezelésének jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb 

összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a problémák 

játékos, de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle 

lehetőség végig gondolására. 

Az 6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 

Szövegszerkesztés 6 

Multimédiás elemek készítése 8 

Az információs társadalom, e-Világ 6 

Összes óraszám: 34 

 

 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 

Javasolt óraszám: 14 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 esz-

közökön; 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; 
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ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető épí-

tőelemeit; ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszkö-

zeit; 

a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkal-

maz a ta- nult blokkprogramozási nyelven; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezér-

lésről; mozgásokat vezérel szimulált vagy valós 

környezetben. FEJLESZTÉSI FELADATOK 

ÉS ISMERETEK 

 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzé-

se, terve- zése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásá-

nak 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 

építke- zés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

A programozás épí-

tőkockái Számok és 

szöveges adatok 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási kör-

nyezetben Elágazások, feltételek kezelése; többirányú el-

ágazás; ciklusok fajtái Animáció, grafika programozása 

A program megtervezése, 

kódolása Tesztelés, elem-

zés 

FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 

probléma- megoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, 

ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesz-

tői felület, blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

 

Javasolt tevékenységek 

 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, szemé-

lyes élmé- nyek szerzése 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldá-

sa Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények 

elemzése szélsőséges bemeneti értékek esetén 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 
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Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában 

Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elem-

zése Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprog- ramozási környezetben 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

 

Javasolt óraszám: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése so-

rán a szö- veg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elvá-

lasztás); etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatko-

zás szabályaival 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás Az információforrások etikus felhasználásának 

kérdései 

FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szöveg-

egységek, 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 
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Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájé-

koztató táb- lák, napirend, menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, 

címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fo-

galmazás készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása 

 

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, han-

got 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, összehasonlítá-

sa, szerkesz- tése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, fel-

iratozás, re- tusálás, képméret változtatása, transzformációk 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák ké-

szítése, ké- pek, fotók szerkesztése 

FOGALMAK 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, 

hang, video di- gitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, 

transzformációk, színválasz- tás, retusálás, képméret változtatása 

Javasolt tevékenységek 

 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgép- pel, okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó té-

mában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscso-

portos munka- formában 

A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz 

való felhasz- nálás céljából 
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Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkal-

mazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcso-

lódó témában Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus 

rajzeszközökkel ábraké- szítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

Témakör: Az információs társadalom, e-Világ Javasolt óraszám: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 
ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 
az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját he-

lyesen tölti ki; ismeri az információs társadalom múltját, jelenét 

és várható jövőjét; 

védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén 

segítséget kér. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információ szerepe a modern 

társadalomban Információkeresési 

technikák, stratégiák 

Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az 

egészségre vo- natkozóan 

FOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbizton-

ság; adatvéde- lem; 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 kommunikáci-

ós szabályok értékelése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítá-

sok megismerése, haszná- lata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata köz- ben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profi-

lokról 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valame-

lyik keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 
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7.évfolyam 

A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagá-

hoz, annak spi- rális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. 

A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a maga-

sabb absztrak- ciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelő-

en – lehetővé teszi összetet- tebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg 

az adatok táblázatos elrendezése, vektor- grafikus ábrák beillesztése, valamint ki-

tekintés a webes dokumentumok világába. 

 

A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, 

amely alap- szinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás 

témakörében a tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú 

programokat, megismerkednek az 5– 

5. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. 

 

A 7. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprog-

ramozás Javasolt óraszám: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-

kasz 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; FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS 

ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftve-

rek használata Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok 

absztrakciója 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 8 

Online kommunikáció 4 

Robotika 8 

Szövegszerkesztés 4 

Táblázatkezelés 6 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 34 
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A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának 

egy lehetséges módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmé-

nyek kapcsolata Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és 

használata 

A program megtervezé-

se, kódolása FOGAL-

MAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése 

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 megoldásá-

val és összeállításával 

Témakör: Online kommunikáció Javasolt óraszám: 4 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-

kasz végére: ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a csa-
ládi és az iskolai környeze- tének elektronikus szolgáltatásait; 

ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszol-

gáltatásokat. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Online kommunikációs csatornák használata, online kap-

csolattartás Etikus és hatékony online kommunikáció a 

csoportmunka érdekében Online identitás védelmében 

teendő lépések, használható eszközök Adattárolás és 

megosztás felhőszolgáltatások használatával FOGAL-

MAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

Javasolt tevékenységek 
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Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommuni- káció szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs al-

kalmazások- ban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben 

adatok táro- lása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szol-

gáltatásai, felhőszolgálta- tások segítségével 

Témakör: 

Robotika 

Javasolt óra-

szám: 8 óra 

TANULÁSI 
EREDMÉ-

NYEK 

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 segít-

ségével Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprog-

ramozással Vezérlési feladatok megoldása objektu-

mokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során FOGALMAK 

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 akadálypá-

lyán; a viselke- dés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

Témakör: Szöveg-

szerkesztés Javasolt 

óraszám: 4 óra TA-

NULÁSI EREDMÉ-
NYEK 
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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 szö- veg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg pa-

píron, tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozá-

sa, formázása Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szer-

kesztése 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöve-

ges dokumen- tumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka 

támogatása Mentés különböző formátumokba 

Az információforrások etikus felhasználásá-

nak kérdései FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, 

élőfej, élő- láb, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, információfor-

rások etikus felhaszná- lása 

Javasolt tevékenységek 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratmin-

ták, adatlap készítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum 

készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott tör-

ténelmi korról 

Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír 

készítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése 

és megnyi- tása PDF formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

 

Témakör: Táblá-

zatkezelés Javasolt 

óraszám: 6 óra TA-
NULÁSI EREDMÉ-

NYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

az adatokat táblázatos formába rendezi és for-

mázza; problémákat old meg táblázatkezelő 

program segítségével. A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű sta-

tisztikai függ- vényeket használ táblázatkezelő programban; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szi-

mulációjáról. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahi-

vatkozás, adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevi-

tel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása 

Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 

táblázatke- zelőkben 

Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját 

képletek szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program 

segítségével FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahi-

vatkozás, ada- tok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, 

mozgatás, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvé-

nyek használata, paraméterezés, adatok cso- portosítása 

Javasolt tevékenységek 

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 
Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése kü- lönböző forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények al-

kalmazása egy táblázatkezelő programban 

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő 

program se- gítségével 

Témakör: A digitális eszközök használata Javasolt óraszám: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-

kasz 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 felhőszol-

gáltatásokat; használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fej-

lesztett al- kalmazások használatában; 

az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elke-

rüli, és elhá- rítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azok-

ról beszámol; tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásá-

val, tömörítésével, továb- bításával 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 kommu-

nikációs esz- közök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és pa-

raméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok 

ismerete. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat ki-

alakítása, tudatosítása; etikus információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és 

a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. 

Állományok tárolása, 

 

kezelése és megosztá-

sa a felhőben FO-

GALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási prob-

lémák, ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok fel-

használási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek 

eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak 

tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkeze- lés 

Javasolt tevékenységek 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatok-

ban Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a loká-

lis gépen, azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés ér-

dekében Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkal-

mazások felhasználása A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi 

feladatokban 
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Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági 

szintek meg- ismerése 

 

8. évfolyam 

A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a maga-

sabb absztrakciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően 

– lehetővé teszi összetettebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az 

adatok táblázatos elrendezése, vektor- grafikus ábrák beillesztése, valamint kite-

kintés a webes dokumentumok világába. A digitális írástudás alapjainak elsajátítá-

sát a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk. 

A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, 

amely alap- szinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás 

témakörében a tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú 

programokat, megismerkednek az 5– 

6. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a blokkprogra-

mozás mint algoritmizálási, kódolási eszköz lezárásra kerül. 

A 8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

 A témakörök áttekintő táblázata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprog-

ramozás Javasolt óraszám: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-
kasz 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) al-

kalmaz a ta- nult blokkprogramozási nyelven; 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 7 

Szövegszerkesztés 4 

Bemutatókészítés 6 

Multimédiás elemek készítése 6 

Táblázatkezelés 6 

Az információs társadalom, e-Világ 5 

Összes óraszám: 34 
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tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi al-

kalmazásokban. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERE-

TEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftve-

rek használata Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok 

absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírá-

sának egy lehetséges módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmé-

nyek kapcsolata Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és 

használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról 

felfelé építke- zés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási 

környezetben Elágazások, feltételek kezelése, többirá-

nyú elágazás, ciklusok Változók, értékadás. Eljárások, 

függvények alkalmazása 

A program megtervezé-

se, kódolása Animáció, 

grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyako-

rolt hatásának vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlé-

si szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objek-

tumorientált gondolkozás, típusfel- adatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

Javasolt tevékenységek 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és infor-

mációáramlási 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 megoldásá-

val és összeállításával 
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Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környe-

zetben, az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényé-

ben 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

Témakör: Szöveg-

szerkesztés Javasolt 
óraszám: 4 óra TA-

NULÁSI EREDMÉ-
NYEK 

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 szö- veg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg pa-

píron, tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozá-

sa, formázása Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szer-

kesztése 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöve-

ges dokumen- tumok 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 felhasználásá-

nak kérdései FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, 

élőfej, élő- láb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátu-

mok, csoportmunka esz- közei, webes dokumentumkészítés, információforrások 

etikus felhasználása 

Javasolt tevékenységek 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratmin-

ták, adatlap készítése 
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Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum 

készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott tör-

ténelmi korról 

Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír 

készítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, 

vízjel szerepeltetése egy kép beszúrásával 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése 

és megnyi- tása PDF formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

Témakör:Bemutatókészítés  

Javasolt óraszám: 6 óra TA-
NULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási sza-

kasz végére: egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimé-

diás dokumentumokat; ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 

dokumentum készítése során a szö- veg 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 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció 

létrehozása, 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 

FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, lé-

nyeg- kiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

Javasolt tevékenységek 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az 

iskolai élet- hez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemuta-

tásához, a megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus haszná-

latával 
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Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemu-

tató készítése Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással 

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különbö-

ző formátu- mokba 

 

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, han-

got 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, video-

felvétel-ké- szítés) és javítása 

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása 

előadásokhoz és bemutatókhoz 

Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző tí-

pusú dokumentumokba 

Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 

fel- használása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video ké-

szítése, szer- kesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, cso-

mópontok, csomópontműve- letek 

Javasolt tevékenységek 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és vi-

deo 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, szer-

kesztése, mó- dosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatók-

hoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműve-

letek haszná- lata 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: má-

solás, klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 
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Témakör: Táblázatkezelés 

Javasolt óraszám: 6 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 prog-

ram segítségével.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függ- 

vényeket 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, másolás, 

mozgatás elsajátítása 

Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázat-

kezelőkben 

Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 

szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok  

FOGALMAK 

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 gyűjté-

se különböző forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalma-

zása egy táblázatkezelő programban 

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő prog-

ram segítségével 
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Témakör: Az információs társadalom, e-Világ  

Javasolt óraszám: 5 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 hatása-

it. 

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 fel-

ismerése 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  

 

FOGALMAK 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs 

társada- lom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

Javasolt tevékenységek 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módsze-

rek vagy elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egés-

zségügyi vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, va-

lamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások meg-

ismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használa-

ta 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  
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Testnevelés és Sport 

 

 

A felső tagozaton 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 ismeretek-

nek–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 tulajdon-

ságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a szabálykö-

vető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység eredménye-

ként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség érdekeit 

egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok tisztelete bizto-

sítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki számára elérhe-

tő. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság elvé-

nek elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas munkavég-

zés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a felelősség-
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vállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg természete megkívánja a tár-

sakkal való együttműködést, együttnevelés esetén a közösséghez tartozó fogyatékkal élő tár-

saknak történő segítség is erkölcsi kötelesség. 

Hazánk gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő sport-

embereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is megmozgató 

eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérint, és büszkeséggel tölt el, nem beszélve a 

sportban tehetséget mutató tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve lehetőség 

nyílik a pályaorientáció megalapozására. Nincs is talán több olyan műveltségterülete a közok-

tatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne a demokráciára nevelésnek. Az erőszakmentesség, 

az agresszió elvetése és a konfliktusok normális kezelése alapvető elv és gyakorlat a testneve-

lésben ezen az iskolafokon is. A közös célért való együttműködést kínálja a motoros oktatás 

megannyi szituációja. Az erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal is, hogy már az 5. 

évfolyamtól kezdve felhívja a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra, és el-

ítéli azt, a médiában megjelenő formái esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet 

és énképet kialakítani szinte lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése 

nélkül. A motoros teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer eb-

ben az életkorban. De a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre in-

kább felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakasz-

ban a tanulók már határozott véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik teljesítményé-

ről, illetve magatartásáról. A testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testneve-

lés és sport műveltségterület célrendszerével. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából 

minden közoktatási tantárgynak ki kell venni a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tan-

tervi hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz sajátosságainak megfe-

lelően. Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a környezet-

tudatosságot szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak 

lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi 

ezen az iskolafokon is. Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkci-

onális kapcsolatban fejlesztendők. Ha ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó 

módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint hozzáadunk az 

életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a sikeres tanulás, a 

hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az 

eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket testkultúrájuk önálló művelé-

sére. 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen munkálko-

dunk a hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia kialakítá-

sán. 
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Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. évfolyam 

testnevelés-oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, valamint a 

testkulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a testnevelő tanár 

által. De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából a szűk 

értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár–tanuló kommunikáció milyensége, illetve a 

tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a tanórákon, többek 

között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a játékszituációk megbeszélé-

se, a győzelmek–vereségek okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. kereté-

ben. Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyama-

tához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport termé-

szetéből adódóan ez az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak a külön-

böző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési játékok, 

sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek lebonyo-

lításában való részvétel is önálló feladatmegoldást vár el a tanulóktól. Tanórán és tanórán kí-

vüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képessége-

inek, ambícióinak leginkább megfelelő területet, illetve feladatot. A kompetenciák és a fej-

lesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése egyút-

tal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 

fejlesztését, a felelősségvállalást másokért, az önkéntességet és a pályaorientáció nevelési 

területek céljait is szolgálja. 

A testnevelés–tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és kife-

jezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és mozgásmo-

dellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalmúak. Már az 5. évfolyamtól kezdve 

nagy hangsúlyt kell fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az 

eredményesség mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Egy szemre is 

szép tornaelem vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és a társakra egyaránt. Az 

esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés 

iránti érdeklődést már ebben az életkorban is. 

A tehetséges tanulók sportágspecifikus tudása az iskolai rendezvényekre, a diáksportba és a 

versenysportba irányítással növekszik tovább. A tehetséggondozás a különböző szintű verse-

nyeken való részvétellel válik teljessé. 

 

TÉMAKÖRÖK 
ajánlott óraszám 

évfolyamonként 

5. 

évfolyam 
6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Gimnasztika és rend- 18 folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 
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gyakorlatok, preven-

ció, relaxáció 

Atlétikai jellegű fela-

datmegoldások 
23 30 30 30 30 

Torna jellegű fela-

datmegoldások 
23 20 20 20 20 

Sportjátékok 35 80 80 80 80 

Testnevelési és népi 

játékok 
17 19 10 19 19 

Önvédelmi és küzdő-

sportok 
20 5 5 5 5 

Alternatív környezet-

ben űzhető mozgás-

formák 

16 26 17 26 26 

Úszás* 18  18   

ÖSSZESEN 170 180 180 180 180 

Gyógytestnevelés **      

 

 

5–6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák  

Órakeret 

18 óra 

 

Előzetes tudás 

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének ismerete és azok 

önálló végrehajtása. 

Részvétel a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák 

kialakításában. 

A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási szabályok betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

Relaxációs alapgyakorlatok szükségességének megértése. 

A mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség fej-



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 

 

1007 

 

 

 

lődése. 

Együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok végrehajtá-

sánál. 

A személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok – térbeli alakzatok kialakítása 

Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kialakítá-

suk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvétele. Nyi-

tódás, zárkózás. Igazodás, takarás. Testfordulatok. Megindulás, 

megállás. Fejlődés, szakadozás. 

Gimnasztika 

Természetes és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület– 

és gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és eszkö-

zökkel, egyénileg, párban, valamint csoportban, játékos feladatokkal 

és versengésekkel összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú 48 

ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.  

 

Képességfejlesztés 

Keringésfokozás testnevelési játékokkal. Alap állóképességet és 

izületi mozgékonyságot fejlesztő, egyszerű, 24 alapformát tartal-

mazó, szabad-, szer- és kéziszer-gyakorlatok. Koordinációs képes-

ségfejlesztés kéziszer-gyakorlatok és szabadgyakorlatok folyamatos 

végrehajtásával. A testtartásért felelős izomcsoportok erősítése, 

nyújtása. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játé-

kok, eszközzel is. Koordinációt és fittséget fejlesztő szabály-, vala-

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: tes-

tünk, életműködéseink, 

az emberi szervezet. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 
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mint feladatjátékok kooperatív és versenyjelleggel. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A testtartásért felelős izmok összpontosított használata. Légző- és 

lábboltozat-erősítő gyakorlatok. A gerinctorna gyakorlatanyagából a 

biomechanikailag helyes testtartásra vonatkozó gyakorlatok. Relaxá-

ciós alapgyakorlatok. 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 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 lebonyolításá-

ban. 

Egészségnevelési alapismeretek: az egészséges élet alapfeltételei 

(napi tisztálkodás, fogmosás, heti hajmosás, testmozgás, egészséges 

táplálkozás). Öltözői rend és a sportfelszerelés tisztasága. Ismeretek 

a pubertással járó testi és lelki változásokról. 

Relaxációs alapismeretek: belső figyelem, önkontroll. 

Személyes felelősség: egészség, sport, életvitel, életmód és 

balesetmegelőzés alapismeretei. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlat, szabad-, társas-, szer- és kéziszer-gyakorlat, bemelegítés, 

levezetés, képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs 

képesség, prevenció, megelőzés, gerinctorna, helyes testtartás, relaxáció, 

fittség, edzettség, életmód, egészséges táplálkozás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret  

48 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető manipulatív, hely-és helyzetváltoztató mozgások célszerű-

en végrehajtva. 

Alapvető manipulatív mozgásminták és a vezető műveletek tanulási 

szempontjainak ismerete. 

Játékban és gyakorlás közben biztonságos feladatmegoldások. 

A sportjátékok elsajátításához minimálisan szükséges labdás és labda 

nélküli motoros és kognitív képességek. 

Sportszerű magatartás a játéktevékenységekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alaptechnikai és  

-taktikai készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása. 

A motoros képességek fejlesztése a sportjátékok mozgásanyagának 

intenzív és tudatos gyakorlásával. 

A csapatjátékos tulajdonságok kialakítása, szerepük tudatosítása az 

eredményes játéktevékenységben. 

Aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített, valamint kiteljesedő változataiban. 

Törekvés erősítése a sportszerűségre, a szabálykövető magatartásra, a 

figyelmes és hatékony munkavégzésre. 

Érdeklődés kialakítása a sportjátékok iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két sportjáték választása kötelező. Matematika: logika, 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: 

Megindulás, megállás. Futás közben iram- és irányváltoztatások. Fel-

ugrások egy és páros lábról. Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és 

futás közben. A védőtől való elszakadás legegyszerűbb módjai. 

Labdás technikai gyakorlatok: 

Labdás ügyességi gyakorlatok. Labdavezetések: magas, középmagas, 

mély labdavezetés helyben és haladással, mindkét kézzel. Labdaveze-

téses feladatok. Hosszú és rövid indulás. Megállás, sarkazás 1, 2 

leütés után, labdavezetésből és önpasszból. 

Átadások – átvételek: kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás 

helyben és mozgás közben pattintva is. Páros lefutás. Kosárra dobá-

sok: kosárra dobás helyből egy kézzel. Fektetett dobás 1, 2 leütésből, 

labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdavezetésből, 

önpasszból, mindkét oldalról. 

Taktikai gyakorlatok: emberfogásos védekezés: taposás alaphelyzet-

ben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő helyezke-

dése. 

 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (futások iram- és irányváltoztatással, felugrások stb.). A 

motoros képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség 

szervi megalapozásához. 

 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás labda nélküli és labdás technikai készletének gya-

korlása testnevelési játékokban. Kosárlabdajáték könnyített szabá-

lyokkal. Kosárradobó-versenyek, egyénileg és csapatban. 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: 

tárgy- és környezet-

kultúra, vizuális 

kommunikáció. 

 

Természetismeret: 

mechanikai törvény-

szerűségek; az emberi 

szervezet működése, 

energianyerési folya-

matok. 
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Röplabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a labdá-

hoz. 

Labdás technikai gyakorlatok: alkarérintés (könnyű műanyag 

labdával, majd röplabdával): egyéni és páros gyakorlatok. Alsó egye-

nes nyitás: a nyitás gyakorlása egyénileg és párokban. Kosárérintés: 

egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés összekapcsolása, 

kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. Felső ütőérintés: 

egyénileg és párokban. 

Taktikai alapgyakorlatok: nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás – 

nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásnál. 

 

Képességfejlesztés 

Különböző egyensúlyi helyzetekben állás, testhelyzetek változtatása, 

a labda és a test különböző helyzeteinek összehangolása. Labdaütöge-

tés a kéz és a láb különböző felületeivel. Fejelés labdával. 

 

Játékok, versengések 

A technikai elemek gyakorlása testnevelés-játékokban, játékos 

feladatokban, valamint miniröplabdázásban. 

 

Kézilabdázás  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet; védekező és táma-

dó lábmunka; megindulás – megállás; ütközések; cselek. Irányváltoz-

tatások; fordulatok labda nélkül. A laza és a szoros emberfogás tech-

nikája. 

Labdás technikai gyakorlatok: a labda fogása; guruló labda felvétele 

állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel állásban 

és mozgás közben, önszöktetéssel, irány-, iramváltással. Egy- és két-
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kezes átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között 

is (kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben – 

kilépéssel). Labdaátvétel és -átadások: különböző irányból érkező 

labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és távol-

ságra; különleges labdaátadási formák. Célbadobási gyakorlatok. Ka-

pura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különbö-

ző lendületszerzés után; passzív, félaktív és aktív védővel szemben. 

Bedobás. Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések. Kapusmunka: 

alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás. 

Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1 elleni játék. Védekezés 6:0-ás terület-

védekezéssel. A védő, a támadó helyezkedése. Egyéni védekezés: a 

védő helyezkedése a labda nélküli és a labdát birtokló támadóval 

szemben. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 

 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások iram- és irányváltoztatással, felugrások, for-

dulatok, labdával is), a játékelemek intenzív gyakorlásával és mérkő-

zések játszásával. 

 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás labda nélküli és labdás technikai elemeinek 

gyakorlása testnevelési játékokban és játékos feladatokban. 

Kézilabdajáték szabálykönnyítéssel mérkőzésszerűen. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok 

Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos együttműködésé-

vel, különböző alakzatban, átadások irányának megváltoztatásával. 

Labdahúzogatás, -görgetés; haladás közben. Labdavezetések külső és 

belső csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Dekázás. Rú-

gás: belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, oldal-
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ról és szemből érkező labdával. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel: talppal, belsővel, comb-

bal. Fejelés: előre, oldalra, érkező labdával. Alapszerelés, megelőző 

szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, 

szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfutással és 

testcsellel. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés. 2:1 elleni 

játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2 alkalmazása egy és két udvarra. Terü-

letvédekezés. Felállási formák a kispályás játékban. 

Kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával. 

 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző gya-

korlatokkal (pl. futások előre, hátra és oldalra, irányváltással és fordu-

latokkal, labdával is; szökdelések – ugrások labda felhasználásával is; 

a játékelemek intenzív gyakorlása; mérkőzések; gyorsindulások kü-

lönböző helyzetből, labdával is). A labdás koordináció játékos fej-

lesztése a játékelemekből kiindulva (cél elérése labdával, célbalövés, 

összjáték stb.). A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek gyakorlásával és 

mérkőzések játszásával. A kondicionális és koordinációs képességek 

fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi megalapozá-

sához. 

 

Játékok, versengések 

A technikai és a taktikai feladatok megoldását előkészítő, valamint a 

begyakorlást segítő játékok és játékos feladatmegoldások. 

Cserefutball 34 fős csapatokkal. 2:1 elleni játék. Kispályás 

labdarúgás. Labdarúgó mérkőzések. 
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Mind a négy sportjátékra vonatkozóan: 

Versenyzés 

Az egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő 

sportjáték megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a versenysze-

rű sportágválasztás elősegítésére. 

Részvétel az iskolai bajnokságban, a tehetséggondozás, sportágvá-

lasztás és az utánpótlás-nevelés elősegítése. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervek – szervrendszerek működésének fejlesztése a sportág 

specifikus bemelegítés-gyakorlataival, balesetmegelőzés a sportjáté-

kok játékelemeinek szabályos és körültekintő végrehajtásával. A sé-

rülés- és ártalommentes, életkori sajátosságokhoz igazodó 

képességfejlesztés megvalósítása. A kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztésével hozzájárulás az edzettség és fittség szervi 

megalapozásához. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között, a játékelemek intenzív 

gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A sportjátékok 

megszerettetésével és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra 

alkalmas sportok repertoárjának bővítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportjátékok játékelemeinek technikailag helyes és célszerű végre-

hajtásával kapcsolatos ismeretek, a tudatos és önálló tanulás segítése 

érdekében. 

A sportjátékok játékszabály- és taktikai alapismeretei. 

Az eredményes csapatjáték feltételei és a csapatjátékos tulajdonságok 

tudatosítása.  

Az öntevékeny játékszervezés és -vezetés alapvető ismeretei. 

A sportszerűség, a fair play szerepe, illetve a szabálykövető magatar-

tás fontossága a sportjátékokban, a szabálytalanságok és a durvaság 
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elutasítása, a sportjáték mérkőzéseit kísérő negatív jelenségek helyes 

értelmezése. 

A sportjátékok balesetvédelmére, a tárgyi-létesítményi feltételekre és 

a sportoló felszerelésre vonatkozó alapismeretek. 

A testnevelési játékok széles repertoárjának ismerete. 

A sportjátékok iránti érdeklődés kialakulása és megszilárdulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Védőtől való elszakadás, hosszú és rövid indulás, sarkazás, önpassz, fekte-

tett dobás, emberfogásos védekezés, kétkezes mellső átadás, mini–

kosárlabdázás, szabálykövető magatartás. Igazodás a labdához, alkarérin-

tés, kosárérintés, alsó egyenes nyitás, nyitásfogadás. Ütközés, testcsel, laza 

és szoros emberfogás, bedobás, szabaddobás, büntetődobás, üres helyre 

helyezkedés, fair play. Játékelem, labdaátadás, labdaátvétel, labdahúzoga-

tás, labdagörgetés, csüd, megelőző szerelés, dekázás, partdobás, kigurítás – 

kirúgás, kispályás labdarúgás, összjáték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok ismerete, precizitásra törek-

vő végrehajtása, változó körülmények között. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos kö-

rülmények között, illetve játékban. 

Tartós futás egyéni tempóban, 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 
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erejére. 

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az egyénhez igazított 

sebesség kialakulása. 

A kitartás és igyekezet motiválása a motoros képességfejlesztésben, 

valamint a tartós munkavégzésben. 

Érdeklődés felkeltése az atlétika sportág iránt.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok: 

Lassú futás tempóváltással. Futóiskolai gyakorlatok. Akadályfutás. 

(A szabadban természetes akadályok, a teremben tornaszerek leküz-

dése.) Közepes iramú futás. Iramfutások lendületesen, természetes 

mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok–indulások különböző kiin-

duló helyzetből. 

Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtere-

ken. Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-

n. Tartós futás a táv növelésével és a távnak megfelelő iram megvá-

lasztásával. 

 

Szökdelések, ugrások: 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyama-

tosan is. Távolugrás guggoló- vagy lépőtechnikával, 814 lépés 

nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró sávból. Magasugrás: 

68 lépésről átlépő technikával nyújtott vagy hajlított lábbal; ma-

gasugróversenyek. 

 

Dobások: 

Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Do-

bások és lökések különböző célba, különböző labdával. 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Természetismeret: 

Energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóképes-

ség, erő, gyorsaság. 

Térképismeret. 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 
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Kislabdahajítás célba és távolba nekifutással. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat javítása futóiskolai gyakorlatokkal. Reagáló 

képesség, reakciógyorsaság fejlesztése és felgyorsulási képesség 

fejlesztése rajtgyakorlatokkal. Gyorskoordinációs képességek fej-

lesztése különböző sebességgel végzett futásokkal. Aerob állóké-

pesség fejlesztése, a kitartó futás távjának fokozatos növelésével és 

a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Mozgásátállítódás 

képességének fejlesztése akadályfutásokkal. 

A láb dinamikus erejének növelése ugróiskolai gyakorlatokkal. A 

dinamikus láberő és a ritmusérzék növelése ugrókötél-

gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és begyakorlását segítő 

játékos feladatmegoldások, testnevelési játékok és versenyek. 

Rajtversenyek. Futóversenyek 60 m-es távon, térdelő rajttal. 

Váltóversenyek. Helyből távolugró versenyek. Távol- és magasug-

ró-versenyek. Kislabdahajító versenyek helyből és nekifutással. 

Célbadobó 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 
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A tartós futással kapcsolatos alapismeretek. 

El- és felugrásoknál az erőteljes kar- és láblendítés jelentősége. 

Különböző eszközökkel különböző célba történő dobások célszerű 

végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. 

A szabad levegőn rendszeresen végzett tartós futások szerepe az 

edzettség és a fittség kialakításában. 

Az alapvető versenyszabályok ismerete és betartása. 

Törekvés a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének eme-

lésére, egymás teljesítményének elismerése. 

Ismeretnyújtással érdeklődés felkeltése a rendszeresen végzett tartós 

futások iránt.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állórajt, térdelőrajt, vágtafutás, tartós futás, futóiskolai gyakorlat, irambe-

osztás, el- és felugrás, hajítás, edzettség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

34 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. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A motorikus cselekvésbiztonság fejlesztése a torna jellegű feladatmeg-

oldásokban. 

Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás 
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elsajátítására. 

Fejlődés elérése a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából ki-

emelt motoros képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az 

ízületi mozgékonyságra, az izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az 

egyensúlyozó képességre. 

Törekvés erősítése a kreativitásra, az improvizációra és az önkifejezés-

re a torna jellegű feladatmegoldásokban. 

A reális testkép és a testtudat kialakulásának támogatása. 

Az izmok, izomcsoportok erejének növelését és nyújtását szolgáló 

módszerek/gyakorlatok megismertetése. 

A balesetvédelmi ismeretek alkalmazásának tudatosítása, az együttmű-

ködés, az egymás iránti segítőkészség kinyilvánítása. 

Érdeklődés felkeltése 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 

szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Gurulóátfordu-

lások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyze-

tekbe, sorozatban is. Zsugorfejállás. Fejállás, különböző lábtartások-

kal. Fejállásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, 

különböző testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fel-

lendülés kézállásba és gurulóátfordulás. Spárgakísérletek. Mérlegál-

lás. Hanyattfekvésből emelés hídba. Kézen átfordulás oldalt, mindkét 

irányba. Összefüggő talajgyakorlat. Keresztbe állított ugrószekrényen 

(24 rész): felguggolás és homorított leugrás; zsugorkanyarlati átug-

rás, guggoló átugrás; Hosszába állított ugrószekrényen (24 rész): 

felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és gurulóátfordulás 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek mű-

ködési törvényszerű-

ségei, forgatónyoma-

ték, reakcióerő, hatás-

idő, egyensúly, tö-

megközéppont. 

 

Vizuális kultúra: rene-

szánsz, barokk. 

 

Erkölcstan: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, média, 

önreflexió, kooperatív 
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előre; gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással; 

felguggolás és leguggolás, felguggolás és leterpesztés. Alacsony ge-

rendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és terpesztés-

sel leugrás. Gerendán: támaszhelyzeten át-, fel- és leugrás. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: változatos feladatok függő-

szereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon 

függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé. Függésben húzódzkodások. 

Kötélmászás, mászókulcsolással. 

 

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 vég-

rehajtott statikus és dinamikus gyakorlatokkal. A váll, a kar és a törzs 

erejének fokozott erősítése támaszhelyzetben, valamint függésben 

végzett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

Játékos és utánzó feladatokkal ügyesség- és erőfejlesztés. Akadály- és 

váltóversenyek a tornaszerek felhasználásával. Összefüggő talajgya-

korlat (fiúk-lányok). Tehetséggondozás a torna sportágban tehetsége-

sekkel 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. 

munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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Képességfejlesztés 

Az ízületi mozgékonyság, a ritmus-, a reagáló-, az egyensúlyozó-

képességek fejlesztése. A törzs-, láb-, csípőízület-hajlítók és -feszítők 

dinamikus-statikus erejének növelése. Az improvizációs képesség, a 

kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Nyújtó, erősítő hatású, 

állóképességet, mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, ízületi mozgé-

konyságot fejlesztő célgimnasztikai szabad-, bordásfal-, rövidkötél-

gyakorlatok (lendítések, lengetések, áthajtások, keresztáthajtások). 

 

Játékok, versengések 

Átfutások, átugrások oszlopban kötél felhasználásával. Páros gyakor-

latok kötéllel. Játékok – feladatok hárman egy kötéllel. Egyéni és 

páros versengések kötéláthajtásokkal, különböző feladatokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldások kulcsmozzanatai. 

Az életkorhoz és a fejlesztési folyamathoz igazított torna szaknyelv. 

Ismeretek a szerek, eszközök biztonságos használatáról, a segítség-

nyújtásról és a biztosításról. 

A tornajellegű feladatok sikeres megoldásához szükséges alapvető 

kondicionális és koordinációs képességek. 

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. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tornászos testtartás, támlázás, tigrisbukfenc, kézenátfordulás, 

zsugorkanyarlati átugrás, guggoló átugrás, zsugorlefüggés, lefüggés, lebe-

gőfüggés, összefüggő gyakorlat, segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, 

pontozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

30 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 megfelelő 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. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

  

Képességfejlesztés 

A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális 

és koordinációs képességek fejlesztése. 

 

Játékok, versengések 

„Cicajáték” koronggal. Váltóversenyek tárgyak felemelésével, illet-

ve lerakásával. Váltóverseny, egyéni és csapat célbadobó verseny 

koronggal, mérkőzések. Versenyek meghatározott távon. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, for-

mális és informális kertek között űzhető új testedzési formák járta-

ság szintű elsajátítása. Az edzettség növelése az alternatív környe-

zetben űzhető sportok által. A sportági mozgásformák technikailag 

helyes elsajátítására törekvéssel a balesetek megelőzése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A különböző időjárási körülményekhez és sportágakhoz igazodó 

bemelegítés. 

A választott aktivitáshoz köthető balesetelhárítási ismeretek. 

Az választott mozgásrendszer játékszabályainak ismerete és alkal-

mazása. 

A szabadban és különböző évszakokban végzett testedzés egészség-

re gyakorolt hatásai. 

Környezettudatos viselkedés ismeretei és betartása. 

Természetismeret: idő-

járási ismeretek, tájéko-

zódás, térképhasználat; 

gravitáció, szabadesés, 

forgómozgás; az emberi 

szervezet működése; 

környezetvédelem. 
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A sportolási formának megfelelő öltözék tudatosítása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Tompítással történő esés végrehajtása előre, hátra és oldalt. 

A grundbirkózás alapvető szabályainak ismerete és alkalmazása. 

Sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartása. Az agresszió el-

utasítása. 

Az önvédelmi feladatok céljának belátása és elfogadása, az önvédelem 

szabályainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapve-

tő eséstechnikák elsajátítása. 

A tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártas-

sági szint elérése. 

Annak beláttatása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használ-

hatják. 

Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Grundbirkózás: 

Fogáskeresések állásban, megfogások és fogásmódok (kapocsfogás, 

tenyérbefogás, csuklófogás). Alapállások, alaphelyzetek gyakorlása. 

Fogáskeresés gyakorlása játékosan. 

 

 

Képességfejlesztés 

Az elvárt képességek kialakításához szükséges speciális 

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek: keleti kul-

túrák. 

 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, ana-

tómiai ismeretek, testi 

és lelki harmónia. 
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küzdősportokra jellemző bemelegítő gyakorlatok, a kúszások és 

mászások, valamint speciális egyéni és páros képességfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alap-

vető eséstechnikák. Viselkedésminták kialakítása veszélyes helyzetek 

és fenyegetettség elkerülésére. 

 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A gyakorlatok helyes végrehajtására vonatkozó technikai ismeretek. 

Játékos feladatmegoldások szerepe az önvédelmi és küzdőjellegű 

sportok elsajátításban. 

A versenyzés során az elbizakodottság és a félelem leküzdésének 

tudatosítása. Az agresszió – erőszakosság és az egészséges önérvé-

nyesítés értelmezése. 

A siker és a kudarc mint a versenyzés velejárói. 

Az ellenfél képességeinek elismerése, együttműködés a gyakorló pár-

ral. 

A magyar küzdősport legjobbjai, olimpiai bajnokunk: Kovács Antal. 

Veszélyes helyzetekre, fenyegetettségre, a fenyegetettség elkerülésére 

vonatkozó, valamint a segítségkérésre, menekülésre vonatkozó isme-

retek. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny, gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesz-

tésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra tö-

rekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

6–8 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismere-

te. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

 

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. 

 

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 
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megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával. 

A kislabda–hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása. 

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 képesség-

nek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben zenére is.. 

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási 

megoldások elfogadása. 

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 

gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 
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környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. 

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozáso-

kon. 

 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel a 

tompítási technikákra. Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a 

kihúzás végrehajtása. 

A test-test elleni küzdelmek vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 

A heves érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 
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7–8. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny, gyors kialakítása. 

A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos, pontosság-

ra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

6–8gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása. 

Relaxációs gyakorlatok ismerete. 

A biomechanikailag helyes testtartás. 

Az alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új tér-

formák, alakzatok kialakításában. 

Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása. 

Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben. 

A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban tör-

ténő végrehajtása. 

A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai gyakor-

latfüzérrel. 

Az erősítés, a nyújtás alapvető elveinek és egyszerű módszereinek 

megismerése. 

Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakza-

tok. Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek 

járás és futás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változta-

tásával. 

 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájá-

ban, szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és 

versengésekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformá-

jú szabad-, társas-, szer- és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, 

labda-, karika-, ugrókötél-, gumikötél- stb.). Nyújtó, lazító hatású, 

állóképességet fejlesztő 816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet 

tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és 

levezető gyakorlatok egyénileg, párban és csoportban végrehajtva, 

önálló tervezéssel is. Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. 

Egyszerű légző- és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását 

szolgáló, az ízületi mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gim-

nasztikai gyakorlatok. 

 

Képességfejlesztés 

Az alap állóképesség fejlesztése és a keringés fokozása zenére tör-

ténő futásokkal és futás közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb 

dinamikus erejének növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusér-

zék, a gyakorlatok kreatív alkalmazásának fejlesztése zenére vég-

zett gyakorlatokkal. 

 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési 

játékok, eszközzel is. 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, ösz-

szehasonlítások. 

 

Biológia-egészségtan: 

testünk, életműködése-

ink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc izom-

egyensúlyának és a medence középállásának automatizálását bizto-

sító eszközökkel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendelle-

nességei ellen ható gyakorlatok. Relaxációs alapgyakorlatok. Moto-

ros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai 

és a bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő gyakor-

latok ismeretei és végrehajtásuk szempontjai. 

Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei. Relaxá-

ciós technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az egészségmeg-

őrzésben. 

A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A tu-

datos higiénés magatartás ismérvei. 

Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az 

edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, egészségtudatos 

magatartás, autogén tréning, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terje-

delem, időtartam, edzhetőség.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

44 óra 

Előzetes tudás 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában 

alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő 

végrehajtása. 
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A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, 

eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok egyszerű játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása 

a sportjátékokban. 

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 elsajátí-

tása és alkalmazása. Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldá-

sában. 

A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása. 

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődé-

se. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és 

elfogadása.  

Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifeje-

zése és indokolása. 

A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások he-

lyes megítélése. 

A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.  

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 

Matematika: logika, 

valószínűség–

számítás, térbeli alak-

zatok, tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: 

tárgy- és környezet-
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méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel 

szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás, 

sarkazás, labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, változatos 

körülmények között. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után 

labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után 

kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, önpasszból, mindkét 

oldalról. Átadások, átvételek: Átadás különböző irányba és 

távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső átadással, pattintva is. 

Páros lefutás egy védővel. Gyors indítás párokban. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó 

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. 

 

Képességfejlesztés 

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda 

nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koor-

dinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pon-

tosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kény-

szere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A kognitív 

képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció 

stb.) az üres helyek, az előnyök felismerése, az ellenfél általi akadá-

lyoztatás 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. 

kultúra, vizuális 

kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, ener-

gia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energia-

nyerési folyamatok. 

 

Erkölcstan: magatar-

tási szabályok; véle-

mények ütközése. 
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Kosárra dobó versenyek. 

 

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, 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 3 m-ről. 

Felső egyenes nyitás – nyitásfogadás: a felső egyenes nyitás 3 m-ről 

és az alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása 

párban,csoportokban, forgással. 

Taktikai gyakorlatok: támadási alapformák. 

 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagálóképesség, 

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. 

Mozdulatgyorsaság fejlesztése dobott labdák elérésére törekvéssel 

különböző kiinduló helyzetből. 

 

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének 
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javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2, 

3:3 elleni játék, a tanult érintések beiktatásával. Versengések 

egyénileg és párokban különböző érintésekkel. 

 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, felugrások, leérkezések, cseles, megtévesztő 

mozgások, fordulatok labda nélkül. A lábmunka csiszolása. Induló-

cselek, le- és visszaforgások. Ütközések. Sáncolás helyben, mozgás-

sal 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. Kapura lövések: talajról különböző 

lendületszerzés után és felugrásból, passzív, félaktív és aktív védővel 

szemben. Átlövés felugrással is. Kapura lövések cselezés után. Ejtés. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok 

gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. Tak-

tika: Egyéni taktika – betörések labda nélkül és labdával. A kapus 

átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csa-

pattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Üres helyre helyezke-

dés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors indítások. 

Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen. Ötletjáték. Táma-

dásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés. 

 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával; 

mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az 

idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás 

összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat 

végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren 

különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív 
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gyakorlásával és mérkőzések játszásával. 

 

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. 

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső 

és belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés 

haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek 

mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő 

távolságra, combbal, mellel. Labdatoppolás. Rúgások: belső csüddel, 

teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, oldalról és 

szemből érkező labdával, különböző irányból érkező labdával. Deká-

zás egyénileg, párokban csak lábbal, csak fejjel. Fejelés párokban: 

előre, oldalra, különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrás-

sal. Cselezés: testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, rúgó-

csel. Szerelés: alapszerelés – megelőző szerelés, labdaátvétel meg-

akadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda elrúgá-

sa. 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 visszarendező-

dés. „Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás 

poszt szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre he-

lyezkedés. Váltás védelemben. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

 

Képességfejlesztés 

A komplex képességfejlesztés a technikai elemek sajátos ritmusának-
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dinamikájának kialakításával, valamint azok változatos, egyre 

bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer, 

ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlásával. 

 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos 

feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott 

szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék. 

Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. 

 

Mind a négy sportjátékra vonatkozóan: 

Versenyzés 

Részvétel az iskolai bajnokságban, a tehetséggondozás, sportágvá-

lasztás és az utánpótlás nevelés elősegítése. 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Balesetmegelőzés a sportjátékok játékelemeinek szabályos, körülte-

kintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sport-

szerűség szabályainak szem előtt tartásával 

A sportjátékok szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható tech-

nikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak elsajátítása 

A szervek-szervrendszerek működésének fejlesztése 

sportágspecifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai-taktikai 

játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett 

sportágspecifikus motoros cselekvésekkel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
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A sportjátékokban a kibővített játékelem–repertoár technikai végre-

hajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk kap-

csolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek. 

A játék fejlődését szolgáló egyéni és csapattaktikai ismeretek. 

A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó 

játékvezetési ismeretek. 

A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága 

a sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és 

negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az 

agresszió helyes értelmezése. 

A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

A 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, be-

futás, páros lefutás, 1:1, 2:1 elleni játék. Felső egyenes nyitás, támadási 

alapformák, 1:1, 2:2 elleni játék. Ütközés, sáncolás, eséstompítás, önszök-

tetés, átlövés, ejtés, betörés, gyorsindítás. Rúgócsel, labdatoppolás, ember-

fogás, védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, part-

dobás. Deviancia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság. 

A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indításjeleknek 

megfelelően. 

A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta-, illetve a tartósfutás-

ban. 

Tapasztalat a nekifutás távolságának és sebességének megválasztásá-
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ban. 

Kislabdahajítás. A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

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 

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 mozgásmin-

tához közelítő bemutatása. 

Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és láblen-

dítés kialakítása. 

A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének felismertetése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai moz-

gások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Tér-

delőrajt (féltalp)támaszból és/vagy rajtgépről. Rajtversenyek álló-

rajttal, térdelőrajttal 15–20 m-es távon. Repülő és fokozó futások. 

Gyorsfutások játékosan és versenyek alkalmazásával 30–60 m-es 

távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokozatos növelésével. Váltófutás 

játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós futás a táv 

és az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, átfu-

tás akadályok felett. 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóképes-

ség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: táblázatok, 
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Szökdelések, ugrások 

Szökdelő- és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. 

Helyből távolugrás. Távolugrás guggoló technikával. A nekifutás, 

az elugrás és a talajérés iskolázása (elugrósávból). Magasugrás átlé-

pő technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása. 

 

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló 

helyzetből tömött és füles labdával, célba is. Kislabdahajítás helyből 

öt lépéssel, nekifutással hármas lépésritmusból. Kislabdahajítás cél-

ba. Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal kézzel is). Vetés 

füles labdával zónába vagy célba, mindkét kézzel (jobb és bal kéz-

zel), helyből és negyed fordulattal. 

 

Képességfejlesztés 

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A 

reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutások-

kal. Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. 

Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel 

végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő in-

tenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesz-

tése szökdelő- és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- és 

felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztése tömött- és 

füleslabda-dobásokkal. 

 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban 

elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok 

és testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai 

versenyszámokban lebonyolított versenyek. 

grafikonok. 

 

Földrajz: térképismeret. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása. Feladat-

helyzetek biztonságos megoldása, cselekvésminták begyakorlása a 

szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, kocogá-

sok megalapozására. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A rajtolás utáni fokozatosan növekvő és gyorsuló lépések, a lábak és 

a karok aktív munkájának tudatosítása. 

Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges 

erőközlés sajátosságai. 

Az aerob munkavégzés lényege és az állóképesség fejlesztésében 

betöltött szerepe. 

Az akarati tényezők szerepének felismerése az állóképességet 

igénylő teljesítményekben. 

Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről. 

Az atlétikai képzéssel kapcsolatos pozitív tulajdonságok fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aerob állóképesség, váltózóna, egykezes alsó váltás, hármas lépésritmus, 

vetés, súlylökés, ideg-izom kapcsolat, reagáló gyorsaság, vágtagyorsa-

ság, terhelési összetevő. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

A testtömeg feletti uralom a szükséges segítségadás biztosítása mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtá-

sa. Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig. 

Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség 
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esetén segítségadás mellett. 

Az aerobik alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása. 

Hibajavítás, segítő kommunikációs légkör. 

Balesetvédelmi tudás a tanultaknak megfelelően. 

Segítségnyújtás a társaknak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes testtar-

tás kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtésére. 

Talajon összefüggő gyakorlatok önálló összeállítása, összekötő elemek 

alkalmazásával. 

A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a képesség-

nek megfelelő magasságon. 

A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése. 

Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorla-

tok 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 

Fizika: az egyszerű gé-

pek működési törvény-

szerűségei, forgatónyo-

maték, egyensúly, reak-

cióerő, hatásidő; egyen-

súly, tömegközéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 
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testtel. Összefüggő talajgyakorlat. 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).  

 

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 egyensúlyozó szeren és/vagy gerendán 

végezhető gyakorlatokkal, illetve azok variálásával. A váll, a kar 

és a törzs erejének erősítése támaszhelyzetben és függésben 

végzett gyakorlatokkal 

 

Játékok, versengések 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószek-

rény, zsámolyok) felhasználásával is. 

Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hul-

lámzó vonal. Előírt és/vagy önálló összefüggő gyakorlatok össze-

állítása, bemutatása összekötő elemek felhasználásával. 

 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmeg-

oldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos 

tempó. 
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fejlesztése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izom-

egyensúlyának elősegítése a különböző támaszban és függésben 

végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtógyakorlatok összhangjá-

nak megteremtésével. A tornajellegű feladatmegoldásokkal a cse-

lekvésbiztonság növelése, áttételesen a mindennapok biztonságos 

cselekvéseinek elősegítése. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak koncentri-

kusan bővülő szaknyelvi ismeretei. 

A sportágspecifikus önálló bemelegítés szempontjai. 

A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról 

alkotott mozgáskép pontosításához és az önkontroll elősegítésé-

hez. 

A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztásá-

nak és végrehajtásának alapismeretei. 

A helytelen gyakorlat-végrehajtás következményeinek tudatosulá-

sa. 

A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének növe-

lésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek. 

A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és  

-lebonyolítás kérdései. 

A feladat-végrehajtások során az egymásnak nyújtott segítségnyúj-

tás 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, vetődés, guggolóátugrás, ván-

dormászás, homorított leugrás, komplett gyakorlatlánc/koreográfia, stati-

kus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus nyújtás, szenzitív életkori 

szakasz. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret  

30 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 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében választott sportági mozgások-

kal a tematika továbbtervezése. 

A játék- és sportkultúra gazdagítása a szabadidőben szórakozást és a 

játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével. 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi hagyo-

mányokra épülő sportolási formák elsajátítása. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

A szabadban végzett mozgások jelentőségének beláttatása. 

A környezettudatosság fontosságának felismertetése. 

A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló 

képesség fejlesztése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlesztése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával. 

A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozi-

tív beállítódás fokozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 

Földrajz: időjárási is-

meretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A szervezet edzettségének, ellenálló- és alkalmazkodóképességének 

fokozása a természeti és környezeti hatásokkal. Az egészséges élet-

móddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a környezettudatos maga-

tartás formálása. Az új sportági mozgásformák megismerésével a 

motoros cselekvésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátítá-

sukkal a balesetek megelőzése. A technikai gyakorlatok káros kivi-

telezése következményeinek tudatosításával prevenciós ismeretek 

átadása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az önálló és tudatos tanulás, gyakorlás ismérvei. 

A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai. 

A választott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros 

mozdulatokkal kapcsolatos ismeretek. Információk a 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.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 

Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 

A test-test elleni küzdelem. 

Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 
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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 vég-

rehajtása. 

Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ közreműkö-

désével is.. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző 

fogásokkal (derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfel-

ütéssel stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel.  

 

 

 

Képességfejlesztés 

Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése természetes 

mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő gyakor-

latok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordások, 

függeszkedések, húzások–tolások). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, anató-

miai ismeretek, testi és 

lelki harmónia. 
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Játékok, versengések 

Az állás- és földharc-küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharc-játékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok. 

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok.  

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és  

-tompítások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása veszélyes 

helyzetek esetére és a fenyegetettség elkerülésére. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról. 

Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő 

értékeinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi–

akarati tulajdonságok). 

Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas 

és kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 

A küzdősportok gyakorlásában 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 segítségével 

az elbizakodottság, a vigyázatlanság és a félelem legyőzése. 

 A küzdősportok, mint a magyar sport nemzetközi sikereinek ki-

emelkedő képviselői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogáskeresés, fogásbontás. 
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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 zené-

re. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísér-

letek. 

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

 

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 gondo-

latok, vélemények szóban történő kifejezése. 

Néhány sportjáték-, sporttörténeti érdekesség ismerete. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a ta-

nult versenyszabályoknak megfelelően. 



Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 035113 

 

 

1050 

 

 

 

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 és egy szeren növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakor-

lásban, gyakorlat–összeállításban. 

A szekrény–és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfe-

lelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével való 

összhangban. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyo-

mányokra 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 hagyo-

mányos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában. 
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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 

gyakorlatok kontrollált végrehajtása társsal. 

A sportszerűség melletti kitartás a győzni akarásban. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 

 


